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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION DI 
INTEGRASIKAN DENGAN NILAI RELIGI TERHADAP KEMAMPUAN

BERPIKIR KREATIF PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI 
SMP NEGERI 26 BANDAR LAMPUNG

Oleh
FITRIYAH

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang diketahui melalui 
nilai kognitif peserta didik disebabkan karena proses pembelajaran yang masih
menggunakan model konvensional yakni menggunakan pendekatan teacher center
sehingga kurang mengaitkan materi pembelajaran dengan kemampuan berpikir 
kreatif peserta didik dan kinerjanya sehingga peserta didik kurang aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
problem based instruction di integrasikan dengan nilai religi terhadap kemampuan 
berpikir kreatif pada materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 26 bandar 
lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimen design 
dengan desain Nonequivalent control group design dengan jenis pretest posttest.
Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 26 Bandar 
Lampung. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling, dari teknik tersebut didapat kelas VII G sebagai kelas eksperimen 
dengan menggunakan model Problem Based Instruction diintegrasikan dengan nilai 
religi dan VII I  sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model diskusi kelas 
dengan penilaian tes.

Berdasarkan hasil analisis nilai ketercapaian untuk setiap indikator 
kemampuan berpikir kreatif yaitu : pada indikator Berpikir Lancar (Fluency) adalah 
84%, indikator Berpikir Luwes (Flexibility) diperoleh 79%, indikator Berpikir orisinil 
(Originality) diperoleh 84 %, indikator Berpikir rinci (Elaboration) diperoleh 72 %.
Uji Hipotesis yang dipakai pada penelitian ini adalah uji t independent. Berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis untuk uji t independent diperoleh hasil sig (2-tailed) <0,05 
yaitu 0,01 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, hal ini berarti bahwa 
model Problem Based Instruction di integrasikan dengan nilai religi memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik materi 
pencemaran lingkungan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

Kata kunci : Model Problem Based Instruction , dan Kemampuan Berpikir Kreatif
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MOTTO

                      

                          

           

Artinya : “ Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat) nya 
dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan 
hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika 
kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya 
dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-
orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada 
mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir”.(QS. Al-A’raf : 176)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Mushaf  Marwah Al-qur’an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita 

(Jakarta : Hilal, 2014), h. 250.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sejauh ini masih di dominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan 

sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal, masalah itu adalah yang dihadapi 

dunia pendidikan kita, yaitu lemahnya proses pembelajaran anak kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir, salah satunya adalah kemampuan 

berpikir. “Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan pada kemampun peserta 

didik untuk menghapal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya.”1

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 serta keterampilan yang diperlukan dirinya.2

Kemampuan berpikir sangat menentukan dalam membangun kepribadian dan 

pola tindakan dalam kehidupan setiap insan di Indonesia, karena itu pembelajaran 

yang mengasah kemampuan berpikir perlu di berdayakan.3 Pemikir kreatif harus bisa 

                                                          
1Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Prenada  Media Group, 2009), h. 1
2 Undang-Undang No. 21 th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1)
3Muh Tawil & Liliasari, Berpikir Komplek  Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Ipa, 

(Makassar: Universitas  Negeri Makassar, 2013), h. 59
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melihat suatu masalah dari berbagai aspek (sudut pandang) dan menghasilkan solusi 

yang baru dan tepat, serta kreativitas yang sering muncul pada saat sedang melakukan 

sesuatu. 

Perspektif agama Islam berpandangan tentang kegiatan berpikir yang tidak 

lepas dari aktivitas manusia, sebagaimana firman Allah SWT yang dinyatakan dalam 

Al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 4:

                                                (4) َوُنَفضُِّل َبْعَضَھا َعَلىٰ َبْعٍض ِفي اْلُأُكِل ۚ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن
Artinya: 

“Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, 

pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 

yang mengerti”. (QS. Ar-Ra’d ayat 4)

Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 4 memerintahkan manusia 

yang beriman menjadi kaum yang berpikir, karena dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak terlepas dari kegitan berpikir untuk melakukan segala aktivitasnya, 

karena berpikir merupakan aktivitas mental yang mampu memecahkan masalah 

membuat suatu keputusan dan memenuhi rasa keingintahuan, sehingga Allah SWT 

akan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berpikir.

Berpikir salah satunya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah 

penggunaan dasar proses berpikir untuk mengembangkan atau menemukan ide atau 

hasil yang asli (orisinil), estesis, konstruktif yang berhubungan dengan pandangan, 

konsep, yang penekanannya ada pada aspek berpikir intuitif dan rasional khususnya 

dalam menggunakan informasi dan bahan untuk memunculkan atau menjelaskannya 
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dengan perspektif asli pemikir,4 yang mana peranan keterampilan berpikir kreatif 

merupakan komponen emosional yang lebih penting dari pada intelektual dan 

rasional.

Berpikir kreatif melibatkan rasa ingin tahu dan bertanya, sebagaimana 

mengajukan pertanyaan merupakan bagian penting dari berpikir kreatif, begitu juga 

berpikiran terbuka. Selain memiliki pikiran yang terbuka, pemikir kreatif membangun 

hubungan dintara hal-hal yang berbeda. Membangun hubungan adalah hal yang alami 

bagi manusia.5

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: Melakukan inkuiri ilmiah untuk

menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak ilmiah serta 

berkomunikasi, dilihat dari tujuan pendidikan biologi bahwa suatu hasil belajar 

peserta didik berpacu dengan tujuan pendidikan biologi yang ada, baik dari aspek 

kognitif,  maupun afektif. Salah satu aspek kognitif yang harus diperhatikan adalah 

pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang sederhana, 

yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut 

siswa untuk menghubungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang 

dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut.

Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) lainnya yaitu untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, 

                                                          
4Rusmiyati, Yulianto, Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dengan Menerapkan Model 

Problem Based Instruction, (Semarang, 2009) http://journal.unnes.ac.id dikutip pada 15 januari 2015 
5Elaine B. Johnson,Ph.D, contextual teaching & learning menjadikan kegiatan belajar-

mengajar mengasyikan dan bermakna, (Bandung: Kaifa, 2014), h. 211-212
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keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, dengan adanya tujuan pembelajaran 

IPA tersebut maka mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dapat diintegrasikan dengan nilai religi. Salah satu materi pokok dalam pelajaran 

biologi yang dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai religi dalam 

pembelajaran adalah pencemaran lingkungan.

Menanamkan nilai-nilai agama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) bertujuan untuk pemecahan masalah dan pengembangan IPTEK, di samping 

substansi ke IPAan , ada dimensi nilai yang terkandung dalam pendidikan IPA, 

misalnya peserta didik dapat belajar untuk lebih mencintai lingkungan, sadar akan 

keuntungan IPA bagi kehidupan manusia, dan sadar pula akan implikasi dari 

penerapan IPA terhadap kehidupan manusia jika disalah gunakan untuk tujuan-tujuan 

destruktif, melalui pendidikan IPA, peserta didik juga dapat lebih memahami betapa

agung dan perkasanya Allah SWT yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini 

dalam keadaan tertib, sesuai dengan hukum-hukum Allah. Anak didik juga akan 

menyadari bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini pada dasarnya berasal dari 

Allah SWT.6

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia untuk 

mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berguna dan 

berkualitas. Dengan pendidikan seseorang dapat belajar dan memperoleh ilmu 

pengetahuan serta pengalaman.

                                                          
6 Hasbullah, Dasar-dasarIlmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 185                                                                                                                       
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Penanaman nilai religi yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia 

terhadap kelestarian lingkungan harus diberikan sejak dini  agar timbul kesadaran  

untuk peduli terhadap lingkungan, sehingga dapat membantu mengoptimalkan upaya 

kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang relevan dengan 

kondisi tersebut adalah dengan mengintegrasikan nilai religi yang berkaitan dengan 

konsep kesadaran dan tanggung jawab. Untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penerapan suatu pendidikan akan memicu timbulnya dalam diri seseorang 

untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan 

pemerintah ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan 

di tingkat Universitas. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk 

karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Cita-cita pendidikan manusia yang beriman dan bertakwa yaitu melalui 

pendidikan yang terletak pada pundak guru, dengan demikian, komunitas guru 

mempunyai peran dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Khususnya 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan dalam UUD No 14 tahun 2005 mendefiniskan 

guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Perilaku guru adalah mengajar sedangkan peserta didik adalah belajar. 

Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait pada pengetahuan, nilai-nilai 
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keasusilaan, seni, agama, sikap dan keterampilan.7 Upaya menciptakan manusia yang 

beriman dan bertakwa, dalam konteks upaya menanamkan nilai iman dan takwa, 

maka guru harus memilki kecakapan yang mumpuni dalam menanamkan nilai iman 

dan takwa tersebut melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Hasil observasi di SMP Negeri 26 bandar lampung diketahui  bahwa selama 

pembelajaran guru menggunakan model konvensional, model cooperative learning

dengan tipe jigsaw. Peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran, tidak mengaitkan 

nilai religi yang berkaitan dengan materi pelajaran tetapi pesertadidik selalu berdo’a 

disaat sebelum memulai pembelajaran maupun sesudah pembelajaran berlangsung. 

Didukung dengan hasil tes berpikir kreatif peserrta didik sebagai berikut:

Data Nilai Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta Didik 

Kelas VII G VII H Dan VII I SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

2015/2016

Aspek 
kemampuan 

berpikir 
kreatif

Indikator berpikir kreatif

Persenan
Rata-
rata

VII 
G

VII 
H

VII 
I

Berpikir 
lancar

Mencetuskan banyak gagasan, 
jawaban dan penyelesaian 
masalah 

7,1% 4,8% 5,2%

48,1%
Memberikan banyak cara atau 
saran untuk melakukan 
berbagai hal.

3,2% 3,1% 4,0%

memberikan lebih dari satu 
jawaban.

2,7% 3,0% 3,4%

Berpikir luwes Menghasilkan jawaban,
gagasan atau pertanyaan yang 
bervariasi.

5,0% 3,7% 4,2%
42,6%

                                                          
7Rusman, Model-Model Pembelajaran  Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi 

Kedua(Jakarta : Rajawali Pers , 2014),h.1
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Dapat melihat suatu masalah 
dari sudut pandang yang 
berbeda-beda.

3,3% 4,0% 2,6%

Mencari banyak alternatif atau 
arah yang berbeda-beda.

3,5% 4,3% 4,$%

Mampu mengubah cara 
pendekatan atas pemikiran

2,4% 3,1% 1,7%

Berpikir 
orisinil

Mampu melahirkan ungkapan 
yang baku dan unik .

3,2% 4,0% 4,3%

37,4%

Memikirkan cara-cara yang tak 
lazim untuk mengungkapkan 
diri.

3,5% 2,8% 3,2%

Mampu membuat kombinasi 
yang tak lazim dari bagian-
bagian atau unsur-unsur

2,7% 3,1% 2,0%

Berpikir 
olaborasi

(elaboration)

Mampu memperkaya atau 
mengembangkan suatu produk 
atau atau gagasan.

3,2% 2,3% 2,7%

40,5%
Menambahkan atau 
memperinci detail-detail dari 
suatu objek, gagasan atau 
situasi sehingga menjadi lebih 
menarik.

4,4% 3,0% 3,8%

Hasil Pra penelitian berupa tes, nilai peserta didik kelas VII pada kemampuan 

berpikir kreatif sangatlah rendah, dilihat pada indikator-indikator berpikir kreatif. 

Indikator yang pertama adalah berpikir lancar, setelah dirata-ratakan dari semua 

kelas, hanya 48,1 % peserta didik yang memliki kemampuan berpikir lancar. 

Indikator kedua adalah berpikir luwes, setelah dirata-ratakan dari semua kelas, hanya 

ada 42,6 % peserta didik yang memliki kemampuan berpikir luwes. Indikator ketiga

adalah berpikir orisinil, setelah dirata-ratakan dari semua kelas hanya ada 37,4 % 

peserta didik yang memliki kemampuan berpikir orisinil. Indikator keempat adalah 

berpikir elaboratif. Setelah dirata-ratakan dari semua kelas, hanya ada 40,5 % peserta 
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didik yang memliki kemampuan berpikir elaboratif. Nilai rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif tersebut dapat dikatakan rendah jika  dilihat dari kriteria kemampuan 

berpikir kreatif.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bidang studi biologi kelas VII 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung, diketahui bahwa :

“Saya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik tidak hanya 

menggunakan metode ceramah, melainkan menggunakan berbagai pendekatan dan 

model pembelajaran seperti jigsaw, dalam kegiatan belajar mengajar dikelas 

keaktifan dan kinerja peserta didik belum optimal, dan semua pesera didik benar-

benar mengikuti pelajaran, sebagian besar pesera didik kurang memberikan respons 

terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh saya, hanya peserta didik tertentu yang 

menjawab  pertanyaan dan mengemukakan pendapat.”8

Hasil wawancara tersebut dapat didukung dengan hasil wawancara dengan 

peserta didik, 71,5% peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran yang telah 

berlangsung terasa membosankan, karena dalam pembelajaran peserta didik tidak 

banyak berperan aktif selama proses pembelajaran, hanya terjadi komunikasi satu

arah, sehingga pembelajaran terjadi secara pasif, 92% peserta didik menyatakan 

bahwa selama proses pembelajaran berlangsung tidak dikaitkannya ayat Al-Qur’an 

atau nilai keislaman yang berkaitan dengan materi pembelajaran, 67% peserta didik 

menyukai belajar secara kelompok/diskusi dalam pembelajaran biologi tetapi selama 

pembelajaran berlangsung hanya beberapa kali proses diskusi dilakukan, 32% peserta 

                                                          
8Sarjono, Guru Mata Pelajaran Biologi, Hasil Wawancara di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung, 30 Maret 2016 
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didik menyukai belajar secara individu dalam pembelajaran biologi. Maka dari hasil 

wawancara tersebut diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik tidak 

berkembang secara maksimal

Permasalahan yang ada baik dalam proses pembelajaran ataupun rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif siswa, maka dibutuhkannya penerapan suatu model 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, salah 

satunya adalah model Problem Based Instruction, yang mana pada model Problem 

Based Instruction kelompok-kelompok kecil peserta didik bekerja sama memecahkan 

suatu masalah yang telah disepakati oleh peserta didik dan guru. Ketika guru sedang 

menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali peserta didik menggunakan 

bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kreatif.

Model Problem Based Instruction dilandasi oleh teori belajar kontruktivistis, 

pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan yang nyata 

yang penyelesaiannya membutuhkan kerja sama diantara peserta didik, dalam model 

pembelajaran ini guru memandu peserta didik menguraikan rencana pemecahan 

masalah menjadi tahap-tahap kegiatan: guru memberikan contoh mengenai 

penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut 

dapat terselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi 

pada upaya penyelidikan oleh peserta didik.

Model Problem Based Instruction cocok diterapkan dalam penelitian karena 

Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah 

jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial 



10

dan sekitarnya. Pengetahuan ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar 

maupun kompleks.9 Pentingnya penggunaan model Problem Based Instruction

karena peserta didik diorientasikan pada masalah, baik berupa fenomena, percobaan 

atau cerita. Peserta didik didorong untuk mengumpulkan informasi dari beberapa 

sumber sebagai langkah dalam memecahkan masalah. 

Model Problem Based Instruction diterapkan agar peserta didik dapat 

menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai pada materi 

pencemaran lingkungan.

Model Problem Based Instruction selain untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik, dibutuhkan juga penanaman nilai-nilai religi, karena 

nilai religi dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Terutama pada pencemaran lingkungan sangat baik jika di dalam 

penyampaian materi diberikan penegasan yang bersumber dari ayat Al-Qur’an.

Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian dengan penggunaan model 

Problem Based Instruction diintegrasikan dengan nilai religi terhadap kemampuan 

berpikir kreatif pada materi pencemaran lingkungan.

                                                          
9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta : Kencana, 2010)h. 92
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah:

1.    Dalam proses pembelajaran masih bersifat Teacher Centered dan 

menggunakan model pembelajaran jigsaw. 

2. Hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa nilai kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik masih rendah.

C. Batasan Masalah

Model pembelajaran Problem Based Instruction diintegrasikan nilai religi 

untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik

pada materi pencemaran lingkungan.

D. Rumusan Masalah

Apakah model Problem Based Instruction yang diintegrasikan dengan nilai 

religi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada

materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

E. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Instruction yang

diintegrasikan dengan nilai religi terhadap kemampuan berpikir kreatif pada 

materi pencemaran lingkungan.
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F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peserta didik

Peserta didik harus memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai yang telah 

diperoleh, khususnya nilai religius dari pembelajaran ke dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi guru 

Guru harus memiliki kesadaran bahwa pendidikan nilai bukan hanya menjadi 

tanggung jawab guru agama semata, tetapi pendidikan nilai menjadi tanggung

jawab semua guru, karena pendidikan nilai sangat penting untuk diterapkan.

3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dengan 

digunakannya sebuah model pembelajaran berbasis masalah dengan

diintegrasikannya nilai religi.

G. Ruang Lingkup Penelitian

           Memperhatikan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah model Problem Based Instruction diintegrasikan 

dengan nilai religi terhadap kemampuan berpikir kreatif 

2. Subyek penelitian
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Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung.

3. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2017 di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung.

4. Kajian materi pembelajaran

Pembelajaran yang dipelajari dalam penelitian ini adalah pencemaran 

lingkungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Pembelajaran Biologi

Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “bios” yang berarti 

kehidupan dan “logos” yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang kehidupan.1 Guru perlu menyadari benar hakikat pembelajaran biologi, yaitu 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang lahir dan berkembang melalui observasi dan 

eksperimen.2 Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang 

berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan, dengan berkembangnya ilmu 

dan teknologi maka biologi sebagai ilmu yang semakin berkembang.

Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu apabila memenuhi syarat atau ciri-ciri 

tertentu. Sifat dan ciri suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki ilmu kajian, metode, 

sistematis, universal, objektif, analitis, dan varifikasi (dapat di kaji ulang).

1. Ilmu pengetahuan objek kajian

Setiap ilmu biasanya membatasi diri pada segi permasalahan tertentu, 

matematika memiliki bidang kajian operasional hitung, fisika memiliki objek 

                                                          
1 Winatasasmita Djamhur, Biologi Umum (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999),h.2
2Musahir, Panduan Pengajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Biologi   

(Jakarta: Cv. Irfan Putra,2003),h.1



15

kajian berupa materi dan energi, sedangkan biologi memiliki objek kajian 

yang berupa semua makhluk hidup kecuali makhluk hidup fiktif.

2. Ilmu pengetahuan memiliki metode

Dalam mempelajari objeknya, biologi menggunakan metode ilmiah untuk 

menemukan kebenaran. Metode ini telah baku dan dapat dilakukan oleh 

siapapun, sehingga dihasilkan pengetahuan yang dapat diakui kebenarannya 

secara ilmiah.

3. Ilmu pengetahuan bersifat sistematis

Ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis, sistematis berarti berbagai 

keterangan ataupun data yang menyusun sebuah pengetahuan harus memiliki 

hubungan ketergantungan dan teratur. Sebagai contoh, dalam biologi 

pengetahuan tentang sel akan mendukung pengetahuan tentang jaringan. 

Pengetahuan jaringan. Pengetahuan jaringan akan mendukung pengetahuan 

tentang organ dan sebaliknya.

4. Ilmu pengetahuan bersifat universal

Kebenaran yang disampaikan atau deskripsikan oleh ilmu harus berlaku 

secara umum, dalam biologi misalnya kaidah tentang reproduksi secara 

seksual selalu diketahui oleh adanya pertemuan antara sperma dan sel telur.

5. Ilmu pengetahuan bersifat objektif

Suatu ilmu harus dinyatakan secara jujur, yaitu menggambarkan keadaan apa 

adanya atau mengandung pernyataan dan data yang sebenarnya sehingga 

sebuah ilmu harus bebas dari prasangka, kesukaan, atau kepentingan pribadi. 
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Kalau sebuah ilmu tidak bersifat objektif, maka ilmu tersebut tidak dapat 

berkembang apalagi dimanfaatkan unuk kesejahteraan umat manusia.

6. Ilmu pengetahuan bersifat analitis

Kajian sebuah ilmu akan terbagi-bagi ke dalam beberapa yang lebih rinci 

untuk memahami berbagai hubungan, sifat dan peranan bagian-bagian 

tersebut. Pembagian itu menyebabkan  sebuah ilmu terbagi menjadi 

bercabang-cabang ilmu yang kajiannya lebih spesifik. Biologi misalnya, 

terbagi menjadi banyak cabang ilmu seperti zoologi, genetika dan 

mikrobiologi.

7. Ilmu pengetahuan bersifat verifikasi (dapat dikaji ulang)

Ilmu dikembangkan manusia untuk menemukan suatu nilai luhur yang disebut 

kebenaran. Namun kebenaran yang dihasilkan manusia bersifat tidak mutlak 

sehingga sering disebut kebenaran ilmiah. Sesuatu yang dianggap benar saat 

ini bisa saja suatu saat nanti menjadi keliru setelah ditemukannya bukti-bukti 

baru. Seperti teori genetika yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal 

dari benda mati yang diyakini sebuah kebenaran. Namun, teori tersebut dapat 

digugurkan oleh Louis Pastur melalui percobaannya. Sehingga sampai saat ini 

yang berlaku adalah teori biogenesis.3

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran biologi berkaitan erat dengan cara 

mencari tahu proses penemuan untuk memahami diri sendiri dan alam secara 

                                                          
3Campbell, Biologi Edisi Lima Jilid Satu, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 109 
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sistematis yang harus disajikan melakukan kegiatan observasi, perumusan masalah, 

penyusunan hipotesis melalui eksperimen, penarikan sampel, serta menemukan teori 

dan konsep. Sehingga dengan pembelajaran biologi dapat tertanamkan kesadaran 

terhadap keteraturan alam, dan menguasia sains dan teknologi untuk meningkatkan 

mutu kehidupan serta melanjutkan pendidikan.

B. Model Problem Based Instruction (PBI)

1. Pengertian Model Problem Based Instruction

Istilah pembelajaran berdasarkan masalah (PBM) diadopsi dari istilah inggris 

Problem Based Instruction (PBI). Pembelajaran berdasarkan masalah (PBM) ini telah 

dikenal sejak zaman John Dewey. Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi 

antara stimulus dan respon,merupakan hubungan antara dua arah belajar dan 

lingkungan.4

Mengenai model pembelajaran berdasarkan masalah (PBM) menunjukan 

adanya interaksi antara stimulus engan respon yang merupakan satu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan, dengan adanya stimulus akan menunjukan respon untuk belajar 

dengan memecahkan masalah autentik yang ada di lingkungan.

Lingkungan memberi masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan 

masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara 

efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari 

pemecahannyadengan baik.pengalaman peserta didikyang diperoleh dari lingkungan 

                                                          
4 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta : Kencana, 2010), h.

91
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akan menjadikan kepadanya bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa 

dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya.5

2. Manfaat Model Problem Based Instruction

Model pembelajaran ini mulai diangkat, sebab ditinjau secara umum 

pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa. Situasi 

masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

merekauntuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Belajar berdasarkan masalah 

adalah interaksi antara stimulus dengan respon, yang merupakan hubungan dua arah 

belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa  bantuan 

dan masalah,  sedangkan sistem syaraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara 

efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat  diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari

pemecahannya dengan baik.6

Pengajaran Berdasarkan Masalah adalah interaksi antara stimulus dengan

respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan

memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan system saraf

otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang 

dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik.

Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan dari filsafat 

konstruksionisme, yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan konstruksi 

pengetahuan secara otonom, artinya peserta didik akan menyusun pengetahuan

                                                          
5 Ibrahim Muslimin, Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Jakarta : Unesca University Press, 

2005),h.4
6 Trianto, Op.Cit, h.89
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dengan cara membangun penalaran dari seluruh pengetahuan yang telah dimiliki dan

dari semua pengetahuan baru yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa strategi

pembelajaran berpusat pada masalah tidak sekedar transfer of know ledge dari guru 

kepada peserta didik, melainkan kolaborasi antara guru dan peserta didik, maupun

peserta didik dengan peserta didik yang lain untuk memecahkan masalah yang 

dibahas. Dengan demikian, strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi

pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah secara terbuka. Hal ini

berbeda dengan strategi pembelajaran inkuiri.

Ciri utama pembelajaran berbasis masalah adalah pengajuan pertanyaan atau 

masalah, memusatkan keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik kerja sama, 

serta menghasilkan hasil karya dan peragaan.7

3. Tujuan Model Problem Based Instruction

Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan 

pemecahan masalah, Problem Based Instruction memberikan dorongan 

kepada peserta didik untuk tidak hanya sekedar berfikir konkret, tetapi lebih 

dari itu, berfikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks. Dengan kata 

lain, Problem Based Instruction melatih peserta didik untuk memiliki

keterampilan berpikir tingkat tinggi.

                                                          
7Suyanto, Dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional  Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

Dan Kualitas Guru Di Era Global, ( Jakarta: Erlagga Grup, 2013), h. 154
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b. Belajar peranan orang dewasa yang autentik, Problem Based Instuction

mampu mendorong kerjasama antar peserta didik dalam menyelesaikan tugas, 

sehingga secara bertahap siswa dapat memahami peran orang yang diamati

atau yang diajak dialog.

c. Menjadi pembelajar yang mandiri, Problem Based Instuction berusaha

membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom.8

4. Sintaks model Problem Based Instruction 

Sintaks suatu pembelajaran berisi langkah langkah praktis yang harus 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Pada pengajaran berdasarkan 

masalah terdiri dari 5 (lima) langkah utama yang dimulai dengan guru 

memperkenalkan siswa dengan situasi masalah dan di akhiri dengan penyajian dan 

analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-

langkah pada tabel 2.1.

Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Instuction:

a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana 
atau alat pendukung yang dibutuhkan.memotivasi peserta didik untuk 
terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.

b. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan 
topik, tugas, jadwal, dll)

c. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah, pengumpulan data, hipotesis.

d. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan menyiapkan karya dan 
membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.

                                                          
8Trianto, Loc. Cit
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e. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap eksperimen mereka.9

Tabel 2.1
Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah

No Tahap Tingkah laku guru
1 Orientasi siswa kepada 

masalah
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 
logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau 
demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, 
memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan 
masalah yang dipilih.

2 Mengorganisasi siswa 
untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut.

3 Membimbing 
penyelidikan individual 
dan kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

4 Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model 
serta membantu mereka berbagi ugas dengan teannya.

5 Menganilis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk merefleksi atau 
mengevaluasi penyelidikan mereka dan proses yang 
mereka gunakan10.

Adapun peran guru, siswa dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah 

dapat digambarkan sebagi berikut:

a. Guru sebagai pelatih

b. Siswa sebagai problem solver dan

c. Masalah sebagai awal tantangan dan motivasi.11

                                                          
9 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep Dan Aplikasi, ( Bandung: Reflika 

Aditama, 2010), h. 59
10Luqman Hakim, Puguh Karyanto, Maridi, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based 

Instruction Disertai Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMAN 1 
Ngemplak Tahun Pelajaran 2011/2012, 2013, vol. V No. I h.50

11Imas Kurniasih, Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 
Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Katapena, 2016), h. 51 
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5. Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Based Instruction 

Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)  pengajaran berbasis 

masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa, tetapi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berfikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual.

Model Problem Based Instruction memiliki kelebihan dan kekurangan, 

kelebihan Problem Based Instuction adalah:

a. Pemecahkan masalah merupakan teknik yang mencakup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran.

b. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik, sehingga

memberikan kelulusan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta

didik.

c. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

d. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

e. Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan

pengetahuan barunya, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang 

dilakukan. 

f. Peserta didik mampu memecahkan masalah dengan suasana pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan. 

g. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk

berpikir kreatif dan mengembangkan kemampuan mereka guna beradaptasi

dengan pengetahuan. 
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Selain memiliki kelebihan, strategi ini juga memiliki kelemahan, diantaranya

adalah:

a. Ketika peserta didik tidak memiliki minat tinggi, atau tidak mempunyai 

kepercayaan diri bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah yang 

dipelajari, maka mereka cenderung enggan untuk mencoba karena takut salah.

b. Tanpa pemahaman “mengapa mereka berusaha” untuk memecahkan maslah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka 

ingin pelajari. Artinya, perlu dijelaskan manfaat menyelesaikan maslah yang 

dibahas pada peserta didik. 

c. Proses pelaksanaan Problem Based Instuction membutuhkan waktu yang lebih 

lama ataupanjang. Itu pun belum cukup, karena sering kali peserta didik masih

memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. 

Padahal, waktu pelaksanaan Problem Based Instuction harus disesuaikan

dengan beban kurikulum yang ada.

C. Intergrasi Nilai-Nilai KeIslaman

1. Pengertian Integrasi 

Kata “integrasi” berasal dari bahasa latin Integer, yang berarti utuh atau 

menyeluruh.12 Menurut Suedijarto dalam Firman Robiansyah pengintegrasian nilai-

nilai yang telah direncanakan unruk mempribadi kedalam aturan tingkah laku belajar 

peserta didik sangat diperlukan untuk meningkaykan kualitas hasil belajar sebagai 

salah satu indikator strategi bagi keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujuan yang 

                                                          
12 Poerwardamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 30
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telah ditetapkan.13 Berdasarkan penjelasan tersebut maka integrasi nilai-nilai 

keislaman adalah memadukan atau menjadi satu antar bidang Biologi dan nilai 

keIslama.

Suderajat dalam Firman Robiansyah apalagi pengembangan pendidikan 

kedepan hendaknya merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) yang diintegrasikan dengan etika keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.14

Agus P dalam Endah Wulantina mejelaskan bahwa Allah SWT dengan tegas 

mengatakan kepada orang-orang yang diberi ilmu bahwa jika mereka bersedia 

menghubungkan (mengintegrasikan) ilmu-ilmu yang dipelajari dengan Al-Quran 

mereka akan semakin memahami kitab suciNya.15 Dari penjelasan tersebut betapa 

bermanfaatnya ketika tokoh-tokoh ilmuwan senantiasa untuk dapat menghubungkan 

ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Menurut Sauri, sedangkan yang dimaksut dengan integrasi pendidikan nilai 

adalah proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses 

pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Penyatuan antar ilmu-

ilmu keislaman dengan ilmu umum lebih cenderung kepada integrasi-interkoneksitas 

dan mengacau kepada perspektif ontologis, epistomologis dan aksiologis. 

                                                          
13 Firman Robiansya, “Integrasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pembinaan Akhlak Siswa”, (Jurnal Studi Kasus di SD 
Peradaban Serang), h. 3

14 Ibid, h. 4
15 Endah Wulantina,” Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang Terintegrasi Nilai-Nilai 

keIslaman Tingkat MTs kelas VII Materi Garis dan Sudut”. (Skripsi Program Sarjana Jurusan 
Matematika IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2013), h. 25
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa 

integrasi terhadap nilai-nilai keIslaman ialah memadukan dua ilmu yaitu ilmu umum 

dan keislaman yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh atau saling 

menyeimbangkan satu dengan yang lain dengan mempersatukan keduanya menjadi 

ilmu yang saling berpengaruh taerhadap keduanya.

2. Nilai-Nilai KeIslaman  

Nilai berasal dari bahasa latin Vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatau yang dianggap baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok 

orang. Nilai adalah kwalitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, 

dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.16 Kebaikan yang bersumber dari Allah SWT dalam pembelajaran 

akan membentuk ahlak mulia.17 Menurut Steeman nilai adalah sesuatu yang 

memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup.  

Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yamg dapat mewarnai dan menjiwai 

tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangut 

pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan 

etika.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai 

adalah ada hubungan antara fikiran dan tindakan yang terwujud dalam sebuah 

                                                          
16 Sutarjo Adisusilo, J. R, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 56
17 Chaerul Rochman, Pembelajaran Fisika Berbasis Nilai Agama Islam Pada Perguruna 

Tinggi Agama Islam. (Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No 2, 2010), h. 54
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sikap, yang dalam sikap tersebut mulai berkaitan terhadap etika, yang dalam etika 

dapat tercermin atau dapat melihat prilaku dari pribadi seorang tersebut, sehingga 

betapa pentingnya untuk menjaga nilai pada kepribadian agar terbentuk pada etika 

diri untuk menjadi lebih baik.

Notonegoro mengelompokan nilai menjadi tiga bagian, yaitu: 1) nilai 

materiil, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia; 2) nilai vital, 

yaitu segala sesuatu yang berguana bagi manusia untuk dapat mengadakan 

kegiatan atau aktivitas; 3) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna 

untuk rohani manusia.18 Beberapa karakteristik nilai yang dianggap pokok dan 

universal antara lain nilai jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, 

dan peduli.19 Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak.

Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. 

1. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah 

Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang 

akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia 

di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, 

maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah 

                                                          
18 Sutardjo Adisusilo, JR.,Op.Cit, h. 64
19 Chaerul rochman, Loc. Cit
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diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dhalim atau kerusakan di 

muka bumi ini. 

2. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya 

senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai rido Allah. Pengamalan 

konsep nilai- nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, 

dan suka membantu sesamanya.

3. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga 

akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, harmonis, dan 

seimbang.20

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa integrasi nilai-

nilai keIslaman adalah memadukan dua ilmu yaitu ilmu umum dan keislaman yang 

saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh atau saling menyeimbangkan satu 

dengan yang lain. 

3. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam Biologi

Integrasi nilai-nilai keIslaman dalam pembelajaran biologi  adalah sesuatu 

tindakan guru yang menanamkan nilai-nilai keIslaman dalam pembelajaran biologi 

kepada peserta didiknya diantaranya yaitu, membuka pembelajaran dengan salam 

pembuka dan berdoa, membaca ayat-ayat suci Al Qur’an sebelum memulai 

pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih baik lagi, 

                                                          
20 Lukman Hakim, Integrasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Prilaku 

Siswa Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin. (Jurnal Pendidikan, Tasik Malaya, 2012), h. 3
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menutup pembelajaran dengan doa penutup majelis dan salam penutup.21 Penerapan 

nilai agama Islam dalam proses pembelajaran biologi  dapat menimbulkan kesadaran 

peserta didik bahwa ilmu biologi  juga bersumber dari Allah.

Sehubungan dengan itu, Yasri memaparkan beberapa strategi pembelajaran 

yang dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai ajaran Islam dilakukan dengan cara, 

yaitu: selalu menyebut nama Allah, penggunaan istilah, ilustrasi visual, aplikasi atau 

contoh-contoh, menyisipkan ayat atau hadits yang relevan, penelusuran sejarah, dan 

jaringan topik.22 Modifikasi model pembelajaran dengan diintegrasikan nilai-nilai 

keislaman sesuai pendapat Yasri tersebut dikembangkan sebagai berikut:

a)     Selalu menyebut nama Allah

Sebelum pembelajaran dimulai, ditradisikan diawali dengan membaca 

Basmalllah dan berdoa bersama-sama. Dalam RPP dapat dimuatkan secara 

eksplisit pengucapan Basmallah dan bacaan doa belajar. Kemudian pada 

setiap tahap demi tahap dalam memulai dan mengakhiri pengerjaan soal 

dalam pembelajaran  biologi diupayakan diawali dan ditutup secara bersama-

sama dengan mengucap Basmalah dan Alhamdulillah. Tenaga pendidik atau 

pengajar hendaknya selalu mengingatkan kepada siswa  betapa pentingnya 

kita selalu ingat, mengatas namakan Allah untuk segala aktivitas dan 

bersyukur kepada Allah, apa lagi ketika sedang menggali ilmu-Nya.

                                                          
21 Mimi Hariyani, “Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Matematika SD/MI”, 

(Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 05 No. 01, 2013), h. 2
22 Ibid, h. 3
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b) Penggunaan Istilah

Istilah dalam biologi  sangat banyak. Diantara istilah tersebut dapat ditambah 

dengan peristilahan dalam ajaran Islam, antara lain: penggunaan istilah bahasa 

dalam bahasa arab, nama, cerita/peristiwa atau benda yang bermuatan islam. 

c) Ilustrasi visual

Alat-alat dan media pembelajaran dalam mata pelajaran biologi dapat berupa 

wacana Islami, cerita bergambar yang divisualisasikan dengan gambar-

gambar atau potret-potret yang Islami, dll.

d) Aplikasi atau contoh-contoh

Dalam menjelaskan suatu kompetensi dapat menggunakan bahan ajar dengan 

memberikan contoh-contoh aplikatif. 

e) Menyisipkan ayat atau hadits yang relevan

Dalam pembahasan materi tertentu dapat menyisipkan ayat atau hadits yang 

relevan.

f) Penelusuran sejarah

Penjelasan suatu kompetensi dapat dikaitkan dengan sejarah perkembangan 

ilmu pengetahuan oleh sarjana muslim.

g) Jaringan topik

Mengaitkan biologi dengan topik-topik dalam disiplin ilmu lain.23

                                                          
23 Ibid. h. 9-7
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D. Kemampuan Berpikir Kreatif Dalam Pembelajaran IPA

1. Pengertian Berpikir Kreatif

Keterampilan berpikir adalah keterampilan-keterampilan yang relatif spesifik 

dalam memikirkan sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memahami sesuatu 

informasi berupa gagasan, konsep, teori dan sebagainya. Pengetahuan dan 

keterampilan berpikir merupakan suatu kesatuan yang menunjang.24

Keterampilan berpikir kreatif merupakan komponen emosional yang lebih 

penting dari pada intelektual, dan irasional. kita harus berpikir kreatif unuk 

memperbaiki kehidupan, melakukan inovasi desain, menciptakan perubahan dan 

memperbaiki sistem.25 Berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental untuk membuat 

hubungan-hubungan yang terus menerus, sehingga ditemukan kondisi yang “benar” 

atau sampai seseorang itu menyerah. Berpikir kreatif mengabaikan hubungan-

hubungan yang sudah mapan, dan menciptakan hubungan-hubungan tersendiri.26

2. Indikator-indikator Berpikir Kreatif 

Menurut (Utami Munandar: 2009), indikator aptitude dari berpikir kreatif 

meliputi kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian atau originalitas

(originality) dan merinci atau elaborasi (elaboration). Kelancaran adalah kemampuan

menghasilkan banyak ide. Keluwesan adalah kemampuan menghasilkan banyak ide

yang beragam dan melihat dari berbagai sudut pandang. Originalitas adalah 
                                                          

24Muh. Tawil, Liliasari, Berfikir Kompleks Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran IPA,  
(Makasar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar,2013), h. 59 

25Ibid, h. 59
26Sali Huludu, Franky A. Oroh Dan Nursiya Bito, “Deskripsi Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas XI Pada Materi Peluang Di SMA Negeri 1 Sumawa” (online) tersedia di http://ejournal. 
education. 9801/deskripsi-kemampuan-berpikir-kreatif.8903/34. html (29  januari  2016) 
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kemampuan menghasilkan ide atau gagasan yang unik dan tidak biasanya, misalnya

yang berbeda dari yang ada di buku atau berbeda dari pendapat orang lain. Elaborasi

adalah kemampuan untuk menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi dan

menambah detail dari ide atau gagasannya sehingga lebih bernilai.27

Tabel 1.
Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif (KBK) Peserta Didik

No. Aspek kemampuan 
berpikir kreatif

Indikator kemampuan berpikir kreatif

1. Berpikir lancar
(fluency)

1. Mencetuskan banyak gagasan, jawaban, dan 
penyelesaian masalah.

2. Memberikan banyak cara atau saran untuk 
melakukan berbagai hal.

3. memberikan lebih dari satu jawaban.
2. Berpikir luwes

(fleksibility)
1. Menghasilkan jawaban, gagasan atau pertanyaan 

yang bervariasi.
2. Dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang 

yang berbeda-beda.
3. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-

beda.
4. Mampu mengubah cara pendekatan atas pemikiran

3. Berpikir orisinil
(originality)

1. Mampu melahirkan ungkapan yang baku dan unik
2. Memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk

mengungkapkan diri.
3. Mampu membuat kombinasi yang tak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur
4. Berpikir olaborasi

(elaboration)
1. Mampu memperkaya atau mengembangkan suatu 

produk atau atau gagasan.
2. Menambahkan atau memperinci detail-detail dari 

suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi 
lebih menarik.

                                                          
27 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), Cet. III, h. 10
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3. Ciri-Ciri Berpikir Kreatif 

Biasanya anak yang kreatif memilki ciri-ciri selalu ingin tahu, mandiri, 

percaya diri, berani mengambil resiko tetapi dengan perhitungan. Spontanitas, 

kepetualangan yang luar biasa sering tampak pada orang kreatif. Mempunyai rasa 

humor yang tinggi, dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, memiliki 

kemampuan bermain dengan ide, konsep, atau kemungkinan-kemungkinan yang 

dihayalkan, mempunyai keterampilan anallitis yang kuat, mampu membaca tata 

letak, pandai bersosialisasi. Selain itu anak kreatif memiliki karakteristik negatif 

yaitu dapat mendominasi diskusi, suka ribut, menggunakan humor untuk 

memanipulasi sesuatu, malanggar aturan, keras kepala, menarik diri, egosentris, 

kurang sopan dan tidak sabar untuk maju ketingkat selanjutnya28. 

4. Prinsip-Prinsip Umum Berpikir Kreatif 

Menurut Parkins (dalam Tawil 2013) ada lima prinsip umum berpikir kreatif 

sebagai berikut29:

a. Estetika berpikir kreatif melibatkan standar praktis. Orang kreatif berusaha 

ingin tahu sesuatu yang mendasar secara luas dan kuat.

b. Berpikir kreatif bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Orang kreatif 

mengeksplorasi tujuan dan menggunakan pendekatan dalam mengenali sifat 

masalah dan menemukan suatu solusi yang standar.

c. Berpikir kreatif lebih cendrung tidak terpusat pada satu kompetensi. Orang 

kreatif mempertahankan standar yang tinggi, kebingungan dan resiko 

                                                          
28 Hamzah & Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran, ( Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2010), Cet. II, h. 9-10
29 M. Tawil, Liliasari, Op. Cit., h. 63
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kegagalan lebih tinggi sebagai bagian dari proses dan belajar kegagalan 

sebagai suatu yang menarik dan menantang.

d. Berpikir kreatif lebih lebih banyak bersifat subjektif. Orang kreatif 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda

e. Berpikir kreatif tergantung pada motivasi instrinsik daripada ekstrinsik. 

Orang kreatif dapat memilih apa yang harus dilakukan dan begaimana 

melakukan. 

E.  Kajian Konsep Pencemaran Lingkungan 

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah masuknya bahan-

bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di 

dalamnya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan

hidup makhluk hidup disebut dengan polutan (zat kimia, debu, suara, radiasi) yang

masuk ke dalam lingkungan.

Menurut UU RI No.23 tahun 1997 pencemaran lingkungan adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Zat, energi, dan makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam 

lingkungan hidup biasanya berupa sisa usaha atau kegiatan manusia yang disebut 

dengan limbah30.

                                                          
30 Mulia Rizki M, Kesehatan Lingkungan, 2007
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Ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan adalah sebagai berikut:

 اْلُمْحِسِنیَنَخْوًفا َوَطَمًعا ۚ ِإنَّ َرْحَمَت اللَِّھ َقِریٌب ِمَناْلَأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَھا َواْدُعوُهَوَلا ُتْفِسُدوا ِفي 
)65(

Artinya:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al-a'raf Ayat: 56)

 ِبَما َكَسَبْت َاْیِدى النَّاِس ِلُیِذْیَقُھْم َبْعَض الَِّذْي َعِمُلْوا َلَعلَُّھْم َیْرِجُعْوَنَظَھَر اْلَفَساُد ِفى اْلِبرِّ َواْلَبْحِر 

)41(

Artinya: 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS: Ar-Rum Ayat: 41)

)42( َكاَن َأْكُثُرُھْم مُّْشِرِكْیَن قلىُقْل ِسْیُرْوا ِفى اْلَأْرِض َفاْنُظُرْوا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذْیَن ِمْن َقْبُل 
Artinya:
“Katakanlah, ‘Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang dahulu.’ Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah).” (QS: Ar-Rum Ayat: 42)

َتَرىٰ ِمْن َخْلِق الرَّْحَمِٰن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْلالَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا ۖ َما َتَرىٰ ِفي
)3(ُفُطوٍر

Artinya:
“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat 

pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka 

lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS: Al-

Mulk : 3)

)٧٨َفَأَخَذْتُھُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِھْم َجاِثِمیَن(

Artinya:

“Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang 

bergelimpangan di tempat tinggal mereka.”(QS. Al a’raf : 78)
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اِت ِرْزًقا الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِھ ِمَن الثََّمَر 

)22َاْنَداًدوََّاْنُتْم َتْعَلُمْوَن ( َلُكْم ۖ َفَلا َتْجَعُلوا ِللَِّھ                                                                   

  Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, 

dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu 

segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. (Al-

Baqarah : 22)

)          205(َوِإَذا َتَولَّىٰ َسَعىٰ ِفي اْلَأْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَھا َوُیْھِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل ۗ َواللَُّھ َلا ُیِحبُّ اْلَفَساَد
                   

Artinya:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan 

kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah 

tidak menyukai kebinasaan”. (Al-Baqarah:205)

َأْوُفوا اْلِمْكَیاَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسِط ۖ َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَیاَءُھْم َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض  َویَقْوِم

             )85(ُمْفِسِدیَن

Artinya:

“ Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan 

adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

(QS. Hud:85)

 )11(َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َال ُتفِسُدوا ِفي ْاَألْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن 
Artinya:

“Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi". Mereka menjawab:"Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 

perbaikan". (QS. Al-Baqarah:11)

                                       )                        12(َأَال ِإنَُّھم ُھُم اْلُمِفِسُدوَن َوَلـِكن الَّ َیْشُعُروَن
                   

Artinya:
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“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi 

mereka tidak sadar”. (QS. Al-Baqarah:12)

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan 

Ada beberapa pencemaran berdasarkan tempatnya yaitu pencemaran tanah, air, 

dan udara, suara. Berikut macam-macam pencemaran lingkungan31 :

a. Pencemaran tanah 

Gejala pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan 

untuk keperluan fisik manusia. Tanah yang tidak dapat digunakan, misalnya tidak

dapat ditanami tumbuhan, tandus dan kurang mengandung air tanah. Faktor-faktor yang

mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah antara lain pembuangan bahan sintetis 

yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng, kaca, 

sehingga menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke tanah. Faktor lain, yaitu

penggunaan pestisida dan detergen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh

terhadap air tanah, flora, dan fauna tanah.

b. Pencemaran air 

Pencemaran air dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta adanya 

kematian dari biota ir, baik sebagian atau seluruhnya. Bahan polutan yang dapat

menyebabkan polusi air antara lain limbah pabrik, detergen, pestisida, minyak, dan 

bahan organik yang berupa sisa-sisa organisme yang mengalami pembusukan. Untuk 

mengetahui tingkat pencemaran air dapat dilihat melalui besarnya kandungan O2 yang

                                                          
31 Bachri, Moch, Geologi Lingkungan, (Malang: CV. Aksara, 1995), h. 112
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terlarut. Ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan kadar oksigen dalam air, yaitu

secara kimia dengan COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical

Oxygen Demand). Makin besar harga BOD makin tinggi pula tingkat pencemarannya.

c. Pencemaran udara 

Pencemaran udara dapat bersumber dari manusia atau dapat berasal dari alam.

Pencemaran oleh alam, misalnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas 

CO, SO2, dan H2S. Partikel-partikel zat padat yang mencemari udara di antaranya 

berupa debu, jelaga, dan partikel logam. Partikel logam yang paling banyak

menyebabkan pencemaran adalah Pb yang berasal dari pembakaran bensin yang

mengandung TEL (tetraethyl timbel). Adanya pencemaran udara ditunjukkan oleh

adanya gangguan pada makhluk hidup yang berupa kesukaran bernapas, batuk, sakit

tenggorokan, mata pedih, serta daun-daun yang menguning pada tanaman.

d. Pencemaran suara

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal 

terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras 

sehingga mengganggu pendengaran. 

Gambar. 2.1 Macam-macam pencemaran lingkungan (darat, udara dan tanah)
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3.    Macam-macam Pencemaran Menurut Bahan Pencemarnya

a. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang berupa

zat radioaktif, logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, pestisida,

detergen, dan minyak.

b. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang

berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli, dan

Salmonella thyposa.

c. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang

berupa kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet32.

4.    Perubahan Lingkungan dan Faktor Penyebabnya

Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan atau 

kerusakan lingkungan. Perbaikan lingkungan mengarah pada keseimbangan 

lingkungan. Sekarang ini menjadi hal yang sangat sulit untuk mengembalikan

lingkungan kepada keseimbangan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan di atas

bahwa kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam 

dan faktor manusia. Faktor alam tidak dapat dicegah terjadinya, sedangkan faktor 

manusia dapat dikurangi dan dikendalikan. Beberapa faktor alam yang dapat

merusak lingkungan adalah bencana alam, seperti banjir bandang, gunung meletus, 

tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting

beliung, dan perubahan musim. 

                                                          
32 Ari Sulistyorini, Biologi 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2009), h. 235-236
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5.    Jenis Limbah Dan Pemanfaatannya

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia 

juga semakin meningkat sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin 

tinggi. Limbah yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dulu dapat

mengganggu keseimbangan ekosistem. Secara biologis, limbah dapat dibagi menjadi:

a. Limbah yang Dapat Diuraikan (Biodegradable)

Limbah jenis ini adalah limbah yang dapat diuraikan atau didekomposisi, 

baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer (bakteri dan jamur) 

ataupun yang disengaja oleh manusia, contohnya adalah limbah rumah tangga,

kotoran  hewan, daun, dan ranting.

b. Limbah yang Tak Dapat Diuraikan (Nonbiodegradable)

Limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer.

Keberadaan limbah jenis ini di alam sangat membahayakan, contohnya adalah

timbal (Pb), merkuri, dan plastik33.

6.      Parameter Pencemaran dalam Lingkungan

Untuk mengetahui apakah suatu lingkungan tercemar atau tidak, atau untuk

mengetahui seberapa besar kadar pencemaran dalam lingkungan dapat dilihat dari

parameter sebagai berikut34:

a. Parameter Kimia

Parameter ini meliputi kandungan karbon dioksida, tingkat keasaman, dan kadar

                                                          
33 Neil, A. Campbell, Jane, Breece, Lawrence G. Mitchell, Biologi Jilid ll, (Jakarta: Erlangga,

2010), h. 185
34 Irnaningtiyas,, Biologi Untuk SMA/MA Kelas Sepuluh Kelompok Peminatan Matematika 

dan Ilmu Alam, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 251
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logam-logam berat dalam lingkungan tersebut.

b. Parameter Biokimia

Parameter biokimia dapat dilihat dari BOD (Biologycal Oxygen Demand)

atau kebutuhan oksigen secara biologis.

c. Parameter Fisik

Dilihat dari suhu, warna, rasa, bau, dan juga radioaktivitas pada lokasi tersebut.

d. Parameter Biologi

Parameter biologi meliputi ada tidaknya mikroorganisme dalam wilayah

tersebut.

F.    Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain dan relevan dengan 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Hakim, Puguh Karyanto, Maridi 

dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Instruction 

Disertai Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar BiologiSiswa Kelas X 

SMAN 1 Ngemplak  Tahun Pelajaran 2011/2012.” Hasil analisis statistik 

menunjukan bahwa model PBI berpengaruh terhadap hasil belajar ranah 

psiomotorik. Secara statistik perhitungan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 

lebih kecil dari 0,05,maka Ho ditolak sehingga diputuskan bahwa model 

pembelajaran PBI berpengaruh terhadap hasil belajar biologi pada ranah 
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psikomotorik dibandingkan pada kelas kontrol yang menggunakan LKS dan 

diskusi materi.35

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khanafiyah dan Yulianti dengan judul “Model 

Problem Based Instruction Pada Perkuliahan Fisika Lingkungan Untuk 

Mengembangkan Sikap Kepedulian Lingkungan”, dari penelitian ini 

Peningkatan sikap peduli lingkungan sebelum dan sesudah pembelajaran 

termasuk kriteria sedang karena Skore T sebelum perkuliahan 54,16 dan 

Skore T sesudah perkuliahan 75,828, sehingga dapat dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran Fisika Lingkungan yang dilaksanakan dengan model PBI 

dapat meningkatkan sikap peduli lingku-ngan dan kemampuan pemecahan 

masalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Renol Afrizona, Ratna Wulan dan Ahmad 

Fauzi dengan judul “Peningkatan Perilaku Berkarakter Dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas IX Mtsn Model Padang Pada Mata Pelajaran Ipa-

Fisika Menggunakan Model Problem Based Instruction”. Dari Penelitian  ini 

Terjadi peningkatan, keterampilan berpikir kritis yang dimilikisiswa dengan 

rata-rata 51,17 denganpersentase ketuntasan 11, 76 % pada siklus1, meningkat 

menjadi 75,14 denganpersentase ketuntasan 63,91 %. Kenaikanrata-rata dan 

persentase ketuntasan tentunya mengindentifikasikan bahwa pembelajaran

dengan model problem based instruction, di samping meningkatkan perilaku

berkarakter juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
                                                          

35Luqman Hakim, Op. Cit. h. 1  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyati dan Yulianto dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dengan Menerapkan Model 

Problem Based-Instruction.” Dari penelitian ini persentase penguasaan 

keterampilan proses sains untuk masing-masing komponen cenderung 

meningkat, dari siklus I sampai siklus ke III mengalami peningkatan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti dan Yulianti dengan judul 

“Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Melalui 

Pembelajaran Problem Based Instruction Pada Mata Kuliah Fisika 

Lingkungan” dari penelitian ini Kemampuan berpikir mahasiswa yang dapat 

dikembangkan pada model pembelajaran PBI antara lain: mengklasifikasi, 

mengasumsi, memprediksi, menghipotesis, menganal isi, dan membuat 

kesimpulan, serta mengevaluasi. Dengan nilai ratarata tiap siklus I, siklus II 

dan siklus III, berturutturut: 63,10; 76,32; dan 79,80. Peningkatan nilai rata-

rata kemampuan berpikir kritis seiring dengan meningkatnya jumlah siswa 

yang termasuk kategori sangat kritis dan kritis dalam hierarki kategori 

kemampuan berpikir kritis.

G.  Kerangka Berpikir

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 serta keterampilan yang diperlukan dirinya.
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Pembelajaran yang telah berlangsung di sekolah masih menggunakan pendekatan 

Teacher Centered dan model pembelajaran jigsaw. Model pembelajarn yang telah 

diterapkan belum dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dilihat dari 

hasil tes pada analisis masalah. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dibutuhkannya sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang akan disampaikan. Selain model pembelajaran yang sesuai maka dibutuhkan 

pula integrasi nilai religi pada model pembelajaran, karena selama proses 

pembelajaran guru jarang mengintegrasikan antara materi pembelajaran dengan ayat 

Al-Qur’an. Padahal nilai religi perlu ditanamkan karena dapat mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adanya permasalahan tersebut, maka dibutuhkannya sebuah solusi sehingga

peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran serta nilai kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dapat meningkat. Model Problem Based Instruction 

atau pembelajaran berbasis masalah yang diintegrasikan dengan nilai religi digunakan 

agar peserta didik dapat menemukan solusi sehingga nantinya dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
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      Kerangka Berpikir

        

H.   Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul.36 Hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan pada penggunaan model Problem Based 

Instuction diintegrasikan dengan nilai religi terhadap  kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik Kelas VII di SMP Negeri 26 Bandar Lampung . 

H1 = Ada pengaruh signifikan pada penggunaan model Problem Based Instuction

diintegrasikan dengan nilai religi terhadap  kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik Kelas VII di SMP Negeri 26 Bandar Lampung . 

                                                          
36 Arikunto Suharsmi, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 110

Model pembelajaran dengan menanamkan nilai religi yang 
berhubungan dengan materi yang disampaikan 

Model Problem Based Instruction diintegrasi nilai religi

Peserta didik bisa meningkatkan kemampuan berpikir kretif
dalam memecahkan masalah dengan mengaitkan nilai religi 

Kemampuan berpikir kreatif diberdayakan

Kemampuan berpikir kreatif rendah, pembelajaran bersifat Teacher Centered dan 
menggunakan model pembelajaran jigsaw, sedikit mencantumkan nilai religi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - April 2017 pada semester 

genap tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar 

lampung.

B. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang diguanakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment design. Desain yang 

digunakan desain Nonequivalent control group design dengan jenis pre-test post-test. 

design ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang memperoleh perlakuan pengaruh model Problem 

Based Instruction di integrasikan nilai religi, sedangkan kelas kontrol adalah kelas 

yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model diskusi dengan 

penilaian tes. Design yang digunakan adalah:

Tabel 3.1
Desain Penelitian Quasi Eksperimen1

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir
Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 C O2

                                                          
1 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Alpabeta : 

Bandung, 2013), h. 79
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Keterangan:

O1 = Tes awal sebelum perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol (pretest)

O2 = Tes akhir setelah perlakuan pada kelas eksperimen dan kontrol (postest)

X = Pembelajaran dengan model Problem Based Instruction di integrasikan nilai 

religi.

C = Pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi kelas

C. Variabel Penelitian

Variabel bebas dan terikat pada penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah model Problem Based 

Instruction di integrasikan nilai religi

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif.

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut:

Keterangan:

X : Problem Based Instruction diintegrasikan nilai religi

Y : Kemampuan berpikir kreatif

D. Populasi, sampel dan teknik sampling

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII di SMP 

Negeri 26 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 231 orang, 

Masing-masing kelas terdapat peserta didik sebagai berikut:

X Y
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Tabel 3.2
Jumlah Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017

No Kelas Jumlah
1 VII A 26 Orang
2 VII B 27 Orang
3 VII C 25 Orang
4 VII D 25 Orang
5 VII E 27 Orang
1 VII F 26 Orang
2 VII G 25 Orang
3 VII H 25 Orang
4 VII I 25 Orang

Total           231 Orang
Sumber : Absen peserta didik kelas VII SMP Negeri 26 Bandar Lampung
Tahun  Ajaran  2016/2017

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII G

dan VII I yang masing-masing berjumlah VII G sebanyak 25 orang dan VII I

sebanyak 25 orang.  Satu kelas sebagai kelas eksperimen (VII G) yang mendapat 

perlakuan model Problem Based Instruction diintegrasikan nilai religi, sedangkan 

kelas kontrol (VII I) yang mendapat  perlakuan model konvensional dan penilaian tes 

yang dilaksanakan oleh peneliti.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini akan diambil dari populasi yang ada maka 

peneliti menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Sampel dalam penelitian ini 

adalah peserta didik pada dua kelas dari sembilan kelas yang ada, yaitu peserta didik 

kelas VII G ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas VII I

ditetapkan sebagai kelas kontrol.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor pendukung yang diperlukan peneliti untuk sumber 

informasi suatu penelitian. Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mewawancarai guru mata pelajaran biologi dan peserta didik sebanyak 8 pertanyaan 

mengenai proses pembelajaran biologi dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

2. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto pada saat proses penelitian 

berlangsung.

3. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta didik. 

Tes yang akan diberikan kepada peserta didik berbentuk 10 soal essay. Tes ini berupa 

tertulis, penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap indikator-

indikator pada kemampuan berpikir kreatif materi pencemaran lingkungan.

F. Analisis Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas isi pada penelitian ini menggunakan validasi 3 praktisi pendidikan, 

yakni 3 dosen biologi. Setelah validasi pada 3 praktisi pendidikan, selanjutnya soal 
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diuji cobakan kepada peserta didik yang telah melaksanakan pembelajaran pada 

materi pencemaran lingkungan. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Instrumen dinyatakan memiliki validitas apabila 

instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan 

yang ada dan sudah dibuktikan melalui uji coba. 

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Soal Kemampuan Berpikir Kreatif

Item-Total Statistics

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale 
Variance if 

Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Squared 
Multiple 

Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

N.1 25.1154 48.186 .864 .907 .817

N.2 25.3077 52.462 .599 .710 .835

N.3 25.6538 55.675 .279 .787 .852

N.4 25.3462 53.275 .514 .584 .839

N.5 25.5769 53.054 .456 .661 .842

N.6 25.0769 56.794 .288 .540 .850

N.7 25.3462 51.195 .533 .748 .838

N.8 25.8846 57.786 .142 .557 .858

N.9 25.3462 57.195 .167 .746 .858

N.10 25.6538 54.795 .392 .416 .845

N.11 25.3846 52.726 .487 .661 .840

N.12 25.4231 52.814 .564 .607 .836

N.13 25.3077 51.182 .669 .715 .830

N.14 25.4231 51.534 .724 .804 .829

N.15 25.3846 50.406 .606 .690 .833

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai corrected item-total correlation pada 

butir soal  3, 6, 8, dan 9 < r tabel= 0,349 sehingga butir soal nomor tersebut dinyatakan 
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tidak valid, sedangkan 11 butir soal lainnya yakni butir soal nomor 1, 2, 4, 5 , 7, 

10,11, 12 ,13,14 dan 15  > r tabel , sehingga butir soal tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas 

Setelah soal divalidasi, selanjutnya soal tersebut diuji cobakan kepada peserta 

didik dan dihitung reliabilitasnya. Reabilitas sering diartikan dengan keterandalan, 

artinya suatu tes memiliki keterandalan bila mana tes tersebut dipakai mengukur 

berulang- ulang hasilnya sama, dengan demikian reabilitas dapat pula diartikan 

dengan stabilitas.2

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas Soal Kemampuan Berpikir Kreatif

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items

.850 .850 15

Tabel diatas menunjukkan bahwa cronbach’s alpha yang diperoleh adalah 0,850 

maka soal tersebut dinyatakan reliabel.

3. Uji Tingkat Kesukaran

Bilangan yang menunjukan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran. Mengukur tingkat kesukaran suatu soal digunakan rumus: 

=
                                                          

2 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 
118
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Keterangan     

P: Indeks kesukaran

B: Jumlah peserta didik menjawab soal benar

JS: Jumlah seluruh peserta tes

Selanjutnya, penafsiran hasil uji tingkat kesukaran butir tes menggunakan kriteria 

menurut Robert I. Thorndike dan Elisabeth Hagen sebagai berikut3 :

Soal dengan P0,00-0,30 adalah soal sukar

Soal dengan P0,31-0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P0,71-1,00 adalah soal mudah

Hasil uji tingkat kesukaran tes keterampilan berpikir kreatif dapat dilihat pada 
tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil uji coba tingkat kesukaran

No soal Tingkat Kesukaran Kriteria
1 0,413 Sedang

2 0,346 Sedang
3 0,72 Mudah 
4 0,36 Sedang
5 0,40 Sedang
6 0,40 Sedang 
7 0,373 Sedang
8 0,253             Sukar 
9 0,40 Sedang
10 0,36 Sedang 

11 0,40 Sedang
12 0,32 Sedang
13 0,36 Sedang
14 0,38 Sedang
15 0,333 Sedang 

                                                          
3 Anas Sudijono, Op.Cit., h. 372
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Berdasarkan tabel hasil uji tingkat kesukaran diperoleh butir soal nomor 2, 3,

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 memilki kategori tingkat kesukaran sedang. 

Sedangkan butir soal nomor 3 memilki tingkat kesukaran mudah. Sedangkan butir 

soal nomor 8 memilki tingkat kesukaran mudah.

4. Uji Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kemampuanya rendah. 

Menentukan daya pembeda,maka digunakan rumus sebagai berikut:4

D = PA  PB

Keterangan :
D    =   Discriminatory Power (angka indeks deskriminasi item)
PA = Proporsi testee kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar
butir item soal. 

Nilai PA dapat diperoleh sebelumnya dengan menggunakan rumus:
      BA

     PA =
      JA

Dimana :
  BA = Banyaknya testee kelompok atas yang menjawab dengan benar.
  JA  = Jumlah testee yang masuk dalam kelompok atas.
  PB = Proporsi testee kelompok bawah yang menjawab salah pada butir   
       item soal.  
  Nilai PB dapat diperoleh sebelumnya dengan menggunakan rumus:

      BB

     PB  = 
      JB

Dimana :
   BB = Banyaknya testee kelompok bawah yang menjawab dengan benar.
   JB   = Jumlah testee yang masuk dalam kelompok bawah.5

                                                          
4Ibid, h. 211
5 Ibid, h. 389-390
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Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

D 0,00 sampai dengan 0,20 = jelek (poor)
D 0,21 sampai dengan 0,40 = cukup (satistifactory)
D 0,41 sampai dengan 0,70 = baik (good)
D 0,71 sampai dengan 1,00 = baik sekali (execellent)
D Negatif, semuanya tidak baik Jadi semua butir soal yang mempunyai  
nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.

Data hasil uji coba daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil uji coba daya pembeda

No soal Daya Beda Kriteria
1 0,333 Cukup
2 0,233 Cukup
3 0,222 cukup
4 0,466 Baik
5 0,466 Baik
6 2,666 Cukup
7 0,400 Baik
8 0,300 Cukup
9 0,366 Cukup
10 0,200 Cukup
11 0,423 Baik 
12 0,400 Baik 
13 0.521 Baik  
14 0,387 Cukup 
15 0.477 Cukup 

Setelah dilakukan perhitungan uji coba soal seperti validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda maka peneliti menentukan soal yang akan digunakan 

pada saat penelitian yaitu soal yang valid, memiliki reliabilitas yang tinggi, tingkat 

kesukaran dengan kategori sedang, dan daya beda cukup-baik sehingga soal yang 

digunakan untuk penelitian yaitu soal no 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 , 13, 14 dan 15.
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G. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji keabsahan sampel yakni untuk  

mengetahui apakah data yang yang berdistribusi normal atau tidak. Data yang diuji 

yaitu data kelas eksperimen dan data kelas kontrol.

a. Taraf signifikan ( ) = 0,05

b. Kriteria pengujian :

H0 : Jika nilai Sig >	0,05	maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi 

normal.

H1 :Jika nilai Sig <	0,05 maka H0 ditolak atau kedua data berdistribusi tidak 

normal.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan program SPSS 17.

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. 

a. Taraf signifikan ( ) = 0,05

b. Kriteria pengujian

H0 : Jika nilai Sig >	0,05 maka H0 diterima atau kedua data homogen.

H1 : Jika nilai Sig <	0,05 maka H0 ditolak atau kedua data tidak homogen.
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Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic dengan  

program SPSS 17.

H. Uji Hipotesis Statistik

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, jika diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka dalam penelitian ini menggunakan statistik 

parametris. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi, asumsi yang 

utama adalah data harus berdistribusi normal, sedangkan data nonparametris tidak 

menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus 

berdisribusi normal.6

a. Uji t independent

Setelah data dinyatakan normal dan homogen maka dilkukan uji-t 

independent menggunakan SPSS 17. Berikut adalah hipotesis dari uji-t 

independent .

Hipotesis:

Ho : μ1 = μ2 (tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol)

H1: μ1 ≠ μ2 (terdapat perbedaan kelas kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol)

b. Uji Mann-Whitney

Jika data tidak normal dan tidak homogen maka menggunakan uji non 

parametrik yaitu uji Mann-Whitney.
                                                          

6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 
(Bandung : Alfabeta, 2013), h. 210
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Hipotesis :

1) Jika probabilitas (sig) > 0,05 maka H0 diterima

Ho: μ1 = μ2 (kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol)

2) Jika probabilitas (sig) < 0,05 maka H0 ditolak

H1: μ1 ≠ μ2 (kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol)

Uji Mann-Whitney dihitung menggunakan program SPSS 17. 



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis uji coba Instrumen

a. Uji Validitas

Berdasarkan perhitungan validitas soal uji coba instrumen keterampilan 

proses sains yang terdiri dari 15 butir soal tes essay menggunakan program SPSS 17 

diperoleh hasil : 1

Tabel 4.1
Uji Validitas

Validitas Kategori Butir Soal
rhitung> rtabel Valid 1, 2, , 4, 5 , 7, 10,11, 12 ,13,14 dan 15
rhitung< rtabel Tidak Valid 3, 6, 8, dan 9

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai corrected item-total correlation pada 

butir soal  3, 6, 8, dan 9 < r tabel= 0,349 sehingga butir soal nomor tersebut dinyatakan 

tidak valid, sedangkan 11 butir soal lainnya yakni butir soal nomor 1, 2, 4, 5 , 7, 

10,11, 12 ,13,14 dan 15  > r tabel , sehingga butir soal tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen menggunakan program SPSS 17 

diperoleh hasil :2

                                                          
1 Lampiran uji validitas Instrumen
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Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha N of Items
0.850 15

Tabel diatas menunjukkan bahwa cronbach’s alpha yang diperoleh adalah 

0,850 maka soal tersebut dinyatakan reliabel.

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan program SPSS 17 dapat dilihat pada tabel dibawah ini 3:

Tabel 4.3
Uji Normalitas

Kelas Sig 
Pretest

Sig 
Postest 

Kriteria nilai sig.2 tailed 
tabel > α (0,05)

Kesimpulan Sig. > 
0,05 (berdistribusi 
normal)

Eksperimen 0,793 0,706
0,05 Berdistribusi normal

Kontrol 0,791 0,623

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai pretest dikelas eksperimen dengan taraf 

signifikan 0,793 yang diperoleh > α (0,05). Pada kelas kontrol didapat taraf signifikan 

nilai postest sebesar 0,791>α (0,05), Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai postest 

dikelas eksperimen dengan taraf signifikan 0,706 yang diperoleh > α (0,05). Pada 

kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postest sebesar 0,623>α (0,05), maka 

dalam penelitian ini kedua data berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga 

dapat diteruskan dengan uji homogenitas.
                                                                                                                                                                     

2 Lampiran Uji Reliabilitas Instrumen
3 Lampiran Uji Normalitas
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c. Uji Homogenitas

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic dengan  

program SPSS 17. Adapun hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut4 :

Tabel 4.4
Uji Homogenitas

Levene 
Statistic

Sig Kriteria nilai sig.2 tailed 
tabel > α (0,05)

Kesimpulan Sig. > 0,05 
(Data Homogen)

0,824 0,05 Data Homogen

Tabel diatas menunjukkan taraf signifikan 0,824 hasil tersebut > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas homogen.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji independent t-test. Uji 

independent t-test merupakan pengujian parametrik untuk menguji hipotesis dapat 

diterima atau tidak. Adapun hasil uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :5

Tabel 4.5
Uji T independent

Kelas Sig. (2-tailed)
Eksperimen 0,001

Kontrol 0,001

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis untuk uji t 

independent hasil sig (2-tailed) <0,05 yaitu 0,01 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

                                                          
4 Lampiran Uji Homogenitas
5 Lampiran uji t independent
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4. Data Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung dengan 

sampel peserta didik kelas VII G  sebagai kelas eksperimen dan VII I sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah masing-masing kelas 25 peserta didik. Kelas VII G merupakan 

kelas eksperimen proses pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Instruction Diintegrasikan dengan Nilai Religi dan kelas kontrol menggunakan 

metode konvensional. Berdasarkan data penelitian hasil perhitungan mengenai tes 

keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Data Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMP Negeri 26 Bandar Lampung

No Hasil Akhir Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
1 Rata-rata Pretest 51,88 61,16
2 Rata-rata Posttest 79,16 76,28

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil analisis nilai 

keterampilan berpikir kreatif menunjukkan nilai rata-rata hasil pretest-postest pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dari sebelumnya yaitu meningkat sebesar 27,28% dari 

hasil rata-rata pretest 51,88 menjadi 79,16 pada rata-rata postest. Pada kelas kontrol 

dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pretest-postest meningkat menjadi 15,12% dari 

hasil rata-rata pretest sebesar 61,16 menjadi 76,28 pada rata-rata postest. Peningkatan 

persentase rata-rata pretest-postest keterampilan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini:
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Gambar Diagram 4.1 Persentase rata-rata pretest-postest keterampilan berpikir 
kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol

Data pada diagram 4.1 menunjukkan bahwa pada kelas kontrol nilai pretest

keterampilan berpikir kreatif lebih baik dari pada kelas eksperimen akan tetapi setelah 

dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based 

Instruction diintegrasikan nilai religi, pada kelas eksperimen nilai postest lebih 

baik/lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai postest pada kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model Problem Based Instruction 

diintegrasikan nilai religi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

keterampilan berpikir. Dibawah ini disajikan tabel hasil keterampilan berpikir kreatif 

pada masing-masing indikator dikelas eksperimen sebagai berikut :
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Tabel 4.7
Data Hasil Keterampilan Berpikir Kreatif Setiap Indikator Kelas Eksperimen

Menggunakan Model Problem Based Instruction diintegrasikan nilai religi

No Indikator Pretest Kategori Postest Kategori 

1. Berpikir 
lancar
(fluency)

64% Cukup 84% Tinggi

2. Berpikir 
luwes
(fleksibility)

64% Cukup 79%
Sedang

3. Berpikir 
orisinil
(originality)

68% Cukup 84% Tinggi

4. Berpikir 
elaborasi
(elaboration)

76%
Sedang 76% Sedang

Jumlah 272
Cukup

323
Tinggi 

Rata-rata 68% 80,75%

Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa pada indikator berpikir lancar 

pada saat pretest mendapat nilai rata-rata 64% dengan kriteria cukup, sedangkan pada 

saat postest persentasi meningkat sebanyak 20% menjadi 84% sehingga kriteria 

meningkat menjadi kriteria tinggi. Selain aspek berpikir lancar yang mendapatkan 

kriteria tinggi adalah berpikir orisinil dengan nilai rata-rata pretest 68% meningkat 

sebanyak 15% menjadi 84%. Aspek berpikir luwes nilai pretest   dan postest tidak 

jauh berbeda, hanya meningkat sebanyak 15% menjadi kriteria sedang. Sedangkan 

berpikir elaborasi memiliki nilai persentasi yang sama dengan nilai pretest yaitu 76% 
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masuk dalam kriteria sedang. Berikut ini hasil keterampilan berpikir kreatif pada 

masing-masing indikator dikelas kontrol sebagai berikut :

Tabel 4.8
Data Hasil Keterampilan Berpikir Kreatif Setiap Indikator Kelas Kontrol 

Menggunakan Model Diskusi

No Indikator Pretest Kategori Postest Kategori 

1. Berpikir 
lancar
(fluency)

69% Cukup 75% Sedang 

2. Berpikir 
luwes
(fleksibility)

67% Cukup 68%
cukup

3. Berpikir 
orisinil
(originality)

69% Cukup 80% Tinggi

4. Berpikir 
elaborasi
(elaboration)

76%
Sedang 74% Sedang

Jumlah 281
Sedang 

297
Sedang 

Rata-rata 70,2 74,2

Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa yang mendapatkan kriteria tinggi 

adalah berpikir orisinil dengan nilai rata-rata pretest 69% meningkat sebanyak 11% 

menjadi 80%. indikator berpikir lancar pada saat pretest mendapat nilai rata-rata 69% 

dengan kriteria cukup, sedangkan pada saat postest persentasi meningkat sebanyak 

6% menjadi 75% sehingga kriteria meningkat menjadi kriteria sedang. Aspek berpikir 

luwes nilai pretest dan postest tidak jauh berbeda, persentase hanya meningkat 1% 

tetap pada kriteria cukup. Sedangkan berpikir elaborasi nilai persentasinya menurun 
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walaupun kriteria yang didapat tetap sama, nilai persentase pretest 76 dan pada saat 

postest turun menjadi 74%. Pada pembelajaran kelas eksperimen peserta didik diberi 

masalah kemudian berinvestigasi untuk mencari beberapa alternatif solusi pemecahan 

masalah. Kegiatan ini menuntut peserta didik untuk aktif mengemukakan gagasan dan 

memberi penafsiran yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. 

Hasil keterampilan berpikir kreatif kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini :

Gambar Diagram 4.2 Persentase masing-masing indikator keterampilan 
berpikir kreatif pada kelas eksperimen dan kelas kontrol SMP Negeri 26

Bandar Lampung

Keterangan:

A.Berpikir Lancar : Persentase pada kelas eksperimen 84% dan kelas kontrol 75%

B. Berpikir Luwes: Persentase pada kelas eksperimen 79% dan kelas kontrol 68%

C. Berpikir orisinil: Persentase pada kelas eksperimen 84% dan kelas kontrol 80%

D. Berpikir rinci   : Persentase pada kelas eksperimen 76% dan kelas kontrol 74%
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Data di atas didukung dengan perolehan nilai LKS mengenai ketercapaian 

indikator keterampilan berpikir kretif peserta didik sebagai berikut:

Tabel 4.9
Analisis Hasil LKS Peserta Didik Kelas Eksperimen (VII G)

Nilai Kriteria 
Jumlah Peserta 

Didik
Persentase  

85-100 Sangat Baik 6 22,25%
75-84 Baik 10 42,72%
56-74 Cukup 6 22,25%
40-55 Kurang 3 12,78%
0-39 Tidak Baik 0 0
Jumlah 100%

Sumber : Analisis Hasil LKS Kelas Eksperimen

Berdasarkan analisis di atas diperoleh 22,25%, peserta didik dikategorikan sangat 

baik, 42, 72% peserta didik dikategorikan baik, 22,25% peserta didik dikategorikan 

cukup dan 12,78 peserta didik dikategorikan kurang.data lengkap nilai LKS kelas 

eksperimen tercantum dalam lampiran 22.

Tabel 4.10
Analisis Hasil LKS Peserta Didik Kelas kontrol (VII I)

Nilai Kriteria 
Jumlah Peserta 

Didik
Persentase  

85-100 Sangat Baik 0 0%
75-84 Baik 6 24,25%
56-74 Cukup 15 59,16%
40-55 Kurang 4 16,59%
0-39 Tidak Baik 0 0
Jumlah 25 100%

Sumber : Analisis Hasil LKS Kelas kontrol

Berdasarkan analisis di atas diperoleh 24,25% peserta didik dikategorikan 

baik, 59,16% peserta didik dikategorikan cukup dan 16,59% peserta didik 
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dikategorikan kurang. Data lengkap nilai LKS kelas kontrol tercantum dalam 

lampiran 22.

Tabel 4.11
Persentase Ketercapaian Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif

Pada Lembar Kerja Siswa (LKS) Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol

No Indikator
Persentase Ketercapaian (%) 

Kelas 
eksperimen

Kategori 
Kelas 

kontrol 
Kategori 

1. Berpikir 
lancar
(fluency)

86,1 Tinggi 77,7 Sedang 

2. Berpikir 
luwes
(fleksibility)

77,7 Sedang 69,4
Sedang

3. Berpikir 
orisinil
(originality)

83,3% Tinggi 69,4 Sedang 

4. Berpikir 
elaborasi
(elaboration)

72,2%
Sedang 58,3 Sedang

Jumlah 319,3
Tinggi

274,8
Sedang 

Rata-rata 79,82 68,7

Sumber. Persentase Ketercapaian Indikator Keterampilan Berpikir Kreatif Kelas 
Eksperimen Dan Kelas Kontrol

Berdasarkan dari analisis ketercapaian indikator keterampilan berpikir kreatif 

kelas eksperimen dan kelas kelas kontrol di atas, pada kelas eksperimen diperoleh 

hasil rata-rata ketercapaian indikator keterampilan berpikir kreatif yaitu 79,82 dengan 

kategori tinggi dari pada hasil rata-rataketercapaian indikator keterampilan berpikir 

kreatif pada kelas kontrol, yaitu 68,7 dengan kategori sedang.
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B. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa Problem Based Instruction diintegrasikan nilai religi dan 

variabel terikat kemampuan berpikir kreatif.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung dengan 

sampel peserta didik kelas VII G  sebagai kelas eksperimen dan VII I sebagai kelas 

kontrol dengan jumlah masing-masing kelas 25 peserta didik. Kelas VII G merupakan 

kelas eksperimen proses pembelajaran menggunakan model Problem Based

Instrucction Diintegrasikan Nilai Religi dan kelas kontrol menggunakan model 

diskusi dengan penilaian tes. Jumlah peserta didik 50 anak, masing-masing kelas 

berjumlah 25 anak. Materi yang diajarkan adalah pencemaran lingkungan, untuk 

mengumpulkan data-data pengujian hipotesis, peneliti mengajarkan materi 

pencemaran lingkungan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing- masing 

sebanyak 3 kali pertemuan, proses pembelajaran di kelas eksperimen yaitu 

pertemuan pertama dilaksanakan untuk pretes atau tes awal, proses belajar mengajar

dan diskusi kelompok, pertemuan kedua untuk melanjutkan diskusi, persentasi dan 

pemberian tugas kerja pembuatan produk dan pertemuan ketiga dilaksanakan untuk 

pesentasi produk dan evaluasi atau tes akhir (postest) peserta didik sebagai data 

penelitian dengan bentuk tes essay.

Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal kemampuan 

berpikir kreatif. Instrumen pada penelitian ini sebelumnya di uji validasi isi oleh 

validator dari jurusan pendidikan biologi yaitu Ibu Aulia Novitasari,M.Pd, Ibu 
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Dwijowati Asih Saputri ,M.Si dan Bapak Supriyadi,M.Pd. Selanjutnya, soal 

instrumen penelitian di uji cobakan kepada 25 orang siswa kelas VII SMP Negeri 26

Bandar Lampung yang telah mempelajari materi Pencemaran Lingkungan dengan 

memberikan 15 soal essay.  Pada penelitian ini jumlah responden pada saat uji coba 

instrumen berjumlah 25 peserta didik. Adapun hasil analisis butir  soal terkait uji 

kelayakan instrumen berdasarkan corrected item-total correlation diperoleh hasil uji 

dari 15 soal yang diujikan terdapat 11 soal yang masuk dalam kategori valid yaitu 

butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, 10,11, 12, 13, 14 dan 15, sedangkan 4 soal lainnya tidak 

valid yaitu  pada butir soal  nomor 3,6,8 dan 9. Soal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 11 butir soal yakni butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 7, 10,11, 12, 13, 14 dan 15.

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 soal, soal tersebut sudah 

memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif dan indikator materi pencemaran 

lingkungan yang ada sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Setelah dilaksanakan  pembelajaran materi pencemaran lingkungan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, pada pertemuan ketiga dilakukan evaluasi atau tes 

akhir (postest) berupa soal essay yang telah mencakup indikator kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperoleh bahwa 

skor rata-rata hasil tes peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut 

berbeda-beda.

Setelah instrumen soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas ini berguna untuk tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yakni 

sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif 
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tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Berdasarkan uji 

reliabilitas cronbach’s alpha yang diperoleh adalah 0,850 maka soal tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

butir soal dapat digunakan dalam penelitian dan dapat dipakai sebagai alat ukur.

Setelah hasil tes essay diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji 

Levene Statistic untuk melihat kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut.Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang pertama dalam menentukan uji 

hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov dan diperoleh hasil taraf signifikan nilai pretest 0,793 dan 

diperoleh hasil taraf signifikan nilai postest 0,706 untuk kelas eksperimen dan  kelas 

kontrol diperoleh hasil taraf signifikan nilai pretest 0,791 taraf signifikan nilai postest 

sebesar 0,623. Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam penelitian ini kedua data 

berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas.

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat yang kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data valiabel terikat yaitu kemampuan berpikir kreatif pada materi pencemaran 

lingkungan.  Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic 
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diperoleh hasil taraf signifikan 0,824 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

homogen.

Pada kelas eksperimen peserta didik yang memperoleh nilai baik sekali 

sebanyak 6 orang sedangkan kelas kontrol 0 orang. Peserta didik yang mendapat nilai 

baik pada kelas eksperimen sebanyak 10 orang, sedangkan kelas kontrol sebanyak 6

orang. Peserta didik yang mendapat nilai cukup pada kelas eksperimen sebanyak 6

orang kelas kontrol 15 orang Peserta didik yang mendapat nilai kurang pada kelas 

eksperimen sebanyak 3 orang, sedangkan kelas kontrol 4 orang. Dan tidak ada peserta 

didik yang mendapat nilai tidak baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

Berdasarkan nilai yang diperoleh, nilai pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Instuction

diintegrasikan nilai religi terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik, 

Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9 hasil postest, persentase ketercapaian 

indikator keterampilan berpikir kreatif pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Problem Based Instruction diperoleh hasil rata-rata

ketercapaian indikator keterampilan berpikir kreatif yang lebih tinggi, yaitu 80,75, 

dari pada hasil rata-rata ketercapaian indikator keterampilan berpikir kreatif pada 

kelas kontrol yaitu 74,2%.

Persentase ketercapaian indikator keterampilan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen pada tabel 4.8 untuk indikator berpikir lancar berada pada kategori tinggi, 

hasil tersebut didukung dengan perolehan nilai LKS peserta didik untuk indikator 

berpikir lancar pada tabel 4.12 berada pada kategori tinggi. Dan perolehan yang 
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tercantum dalam lampiran 22 untuk indikator berpikir lancar 86,1%, Peserta didik 

dapat terlibat untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan dengan tepat, hal 

tersebut sesuai dengan sintaks model Problem Based Instruction yaitu orientasi siswa 

kepada masalah, pada sintaks ini peserta didik fokus terhadap video yang ditayangkan 

tentang beberapa pencemaran yang ada di lingkungan dan peserta didik termotivasi 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah salah satu jawaban hasil 

kerja peserta didik pada indikator bepikir lancar.

             
Gambar 4.3 Hasil Kerja Peserta Didik Untuk Indikator Berpikir Lancar

Indikator berpikir luwes berada pada kategori sedang, hasil tersebut didukung 

dengan perolehan nilai LKS peserta didik untuk indikator berpikir luwes dengan 

kategori sedang, Dan perolehan nilai untuk indikator berpikir luwes 77,7%, peserta 

didik dapat mendefinisi permasalahan yang akan diselesaikan, mengumpulkan 

berbagai informasi dan melakukan eksperimen secara kelompok, hal tersebut sesuai 

dengan sintaks model Problem Based Instruction yaitu mengorganisasi siswa untuk 

belajar dan membimbing penyelidikan individual dan kelompok, pada sintaks ini 

peserta didik duduk dengan kelompoknya masing-masing, lalu berdiskusi sesuai 

dengan lembar kerja diskusi yang dibagikan, tetapi tidak semua peserta didik ikut 
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andil dalam berdiskusi mengenai permasalahan yang ada, setelah berdiskusi masing-

masing peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok yang lain. 

Berikut adalah salah satu jawaban hasil kerja peserta didik pada indikator bepikir 

luwes.

Gambar 4.4 Hasil Kerja Peserta Didik Untuk Indikator Berpikir Luwes

Indikator berpikir orisinil berada pada kategori tinggi, hasil tersebut didukung 

dengan perolehan nilai LKS peserta didik untuk indikator berpikir orisinil dengan 

kategori tinggi, Dan perolehan nilai untuk indikator berpikir luwes 83,3%, peserta 

didik dapat menyampaikan ide, produk yang akan mereka buat sebagai hasil karya 

untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dan dapat membuat langkah 

perencanaan dengan benar. Hal tersebut sesuai dengan sintaks model Problem Based 

Instruction yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada sintaks ini pada

masing-masing kelompok, peserta didik membawa alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam pembuatan produk daur ulang sebagai hasil karya, dan 

pembuatannya ada yang 100% tidak dibuat di saat pembelajan berlangsung, 
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melainkan diluar pembelajaran. Peserta didik terlihat antusias dan aktif dalam

menyelesaikan produk yang akan dibuat, dan peserta didik mempresentasikan hasil 

produknya dengan panduan lembar teknik unjuk kerja yang diberikan oleh guru. 

Berikut salah  satu jawaban hasil kerja peserta didik pada indikator bepikir orisinil.

Gambar 4.5 Hasil Kerja Peserta Didik Untuk Indikator Berpikir Orisinil

Indikator yang terakhir adalah berpikir elaborasi berada pada kategori sedang, 

hasil tersebut didukung dengan perolehan nilai LKS peserta didik untuk indikator 

berpikir elaborsi dengan kategori sedang. Dan perolehan nilai untuk indikator berpikir 

elaborasi 72,2%, peserta didik dapat menganalisis hasil produk yang digunakan dari 

permaslahan yang ada.  hal tersebut sesuai dengan sintaks model Problem Based 

Instruction yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan maslah, pada 

sintaks ini peserta didik menyimpulkan dari pembelajaran yang telah mereka 

dapatkan mengenai materi pencemaran lingkungan dan kurang lebih 20% peserta 

didik tidak dapat menjawab pertanyakan yang diajukan oleh guru mengenai materi 

yang telah diajarkan. Berikut adalah salah satu jawaban hasil kerja peserta didik pada 

indikator bepikir elaborasi.
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Gambar 4.5 Hasil Kerja Peserta Didik Untuk Indikator Berpikir Elaborasi 

Kelas kontrol berbeda dengan kelas eksperimen,  pada tabel 4.9 untuk 

indikator berpikir lancar berada pada kategori sedang, Indikator berpikir luwes berada 

pada kategori cukup, Indikator berpikir orisinil berada pada kategori tinggi, Indikator 

berpikir elaborasi berada pada kategori sedang, hasil tersebut didukung dengan 

perolehan nilai LKS peserta didik untuk semua indikator dengan kategori sedang,

Kelas eksperimen mendapat nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 

karena penggunaan model Problem Based Instruction ternyata mampu meningkatkan 

keefektifan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik, hal ini Sesuai dengan penelitian yang relevan yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Hastuti Noer dalam penelitiannya yang berjudul Kemampuan 

berpikir kreatif matematis dan pembelajaran matematika berbasis masalah open-

ended. Menunjukan bahwa pembelajaran berbasis masalah memberikan pengaruh 

signifikan antara skor kemampuan berpikir kreatif matematis siswa maupun pada 
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skor gainnya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peringkat 

sekolah tinggi dan sedang.6

Berdasarkan nilai lembar kerja peserta didik, nilai ketercapaian indikator 

kemampuan berpikir kreatif pada kelas  eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol 

karena kelas eksperimen menggunakan model Problem Based Instruction yang 

memiliki keunggulan menekankan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara 

seimbang, peserta didik menjadi aktif dalam mencari dan mengolah sendiri informasi, 

peserta didik dapat mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik, serta 

memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Ciri utama 

pembelajaran berbasis masalah adalah pengajuan pertanyaan atau masalah, 

memusatkan keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik kerja sama, serta 

menghasilkan hasil karya dan peragaan.

Komponen Model Problem Based Instruction berupa Pemecahkan masalah 

sebagai teknik yang mencakup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.

Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik, sehingga

memberikan kelulusan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik, 

Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta

didik.,Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, Pemecahan

                                                          
6
Sri Hastuti Noer, “Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Dan Pembelajaran Matematika 

Berbasis Masalah “ , Open-Ended Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 5. No. 1. Januari 2011
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masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya, 

dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan, Peserta didik mampu

memecahkan masalah dengan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, 

Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir

kreatif dan mengembangkan kemampuan mereka guna beradaptasi dengan

pengetahuan. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya data tersebut di uji hipotesis. Uji 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t independent. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan 

model Problem Based Instuction diintegrasikan nilai religi terhadap kemampuan 

berpikir kreatif pada materi pencemaran lingkungan karena diperoleh taraf signifikan 

0,001 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 ditolak. 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh model Problem Based 

Instruction di integrasikan dengan nilai religi terhadap kemampuan berpikir kreatif  

pada materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung dapat 

disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan model model Problem Based Instruction di integrasikan dengan 

nilai religi memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan, hal ini ditunjukkan dari

hasil uji hipotesis menggunakan uji t independent diperoleh taraf signifikan  < 

0,05 yaitu 0,001 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu, rata-rata 

tes akhir peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol.

2. Nilai ketercapaian untuk setiap indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu : 

pada indikator Berpikir Lancar (Fluency) adalah 84%, indikator Berpikir 

Luwes (Flexibility) diperoleh 79%, indikator Berpikir orisinil (Originality)

diperoleh 84 %, indikator Berpikir rinci (Elaboration) diperoleh 72 %.
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, serta berpijak pada kenyataan dilapangan  

penulis selanjutnya mengajukan saran sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap pendidik bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal 

yaitu dengan menentukan model maupun motode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran itu sendiri.

2. Pendidik hendaknya lebih menekankan keaktifan peserta didik sehingga 

peserta didik dapat mengembangkan pola pikir mereka karena hal itu dapat 

berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

tersebut. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar memahami 

bagaimana konsep pembelajaran berbasis masalah sehingga penelitian dapat 

dilakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
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MATRIKS SINTAKS MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION, INDIKATOR BERPIKIR KREATIF

DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN

Aspek 
Kemampuan 

Berpikir 
Kreatif

Indikator Kemampuan 
Berpikir Kreatif 

Sub materi Indikator Pembelajaran

Berpikir lancar Mencetuskan banyak gagasan,
jawaban, dan penyelesaian 
masalah

Bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan 

Menyebutkan bentuk-bentuk 
kerusakan lingkungan 

Memberikan banyak cara atau 
saran untuk melakukan 
berbagai hal.

Macam-macam 
pencemaran 
lingkungan

Menentukan jenis pencemaran  
lingkungan

memberikan lebih dari satu 
jawaban.

Penanggulangan 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan

Menentukan upaya penanggulangan 
limbah anorganik

Berpikir luwes Menghasilkan jawaban, 
gagasan atau pertanyaan yang 
bervariasi.

Bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan

Mengemukakan jenis pencemaran 
yang berpengaruh terhadap makhluk 
hidup secara global

Dapat melihat suatu masalah 
dari sudut pandang yang 
berbeda-beda.

Macam-macam 
pencemaran 
lingkungan

Membandingkan dampak dari jenis 
pencemaran air dan pencemaran 
tanah terhadap lingkungan

Mencari banyak alternatif atau 
arah yang berbeda-beda.

Penanggulangan 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan bagaimana cara 
menanggulangi limbah industri

Mampu mengubah cara Menentukan upaya penanggulangan 



pendekatan atas pemikiran limbah organik
Berpikir 
orisinil

Mampu melahirkan ungkapan 
yang baku dan unik

Bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan

Menyebutkan sumber-sumber 
pencemaran lingkungan

Memikirkan cara-cara yang tak 
lazim untuk mengungkapkan 
diri.

Macam-macam 
pencemaran 
lingkungan

Menentukan cara mengatasi dari 
beberapa macam pencemaran 
lingkungan

Mampu membuat kombinasi 
yang tak lazim dari bagian-
bagian atau unsur-unsur

Penanggulangan 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan Akibat yang 
ditimbulkan dari penebangan hutan

Berpikir 
elaborasi

Mampu memperkaya atau 
mengembangkan suatu produk 
atau gagasan.

Bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan perbedaan lingkungan 
alami dan lingkungan tercemar

Macam-macam 
pencemaran 
lingkungan

Merancang produk daur ulang 
limbah untuk mengurangi 
pencemaran lingkungan.

Menambahkan atau 
memperinci detail-detail dari 
suatu objek, gagasan atau 
situasi sehingga menjadi lebih 
menarik.

Penanggulangan 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan

Mengurutkan cara pembuatan 
produk yang dihasilkan



Lampiran 2
SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah                        : SMP Negeri 26 Bandar Lampung
Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas / Semester        : VII / 2
Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok Kegiatan 
Pembelajaran

Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
7.4 
Mengaplikasi
kan peran 
manusia 
dalam 
pengelolaan 
lingkungan 
untuk 
mengatasi 
pencemaran 
dan 
kerusakan 
lingkungan

1.Bentuk-
bentuk 
kerusakan 
lingkungan

2.Macam-
macam 
kerusakan 
lingkungan

3.Penanggulan
gan 
pencemaran 
dan 
kerusakan 
lingkungan

.

1. Menyajikan 
masalah berupa 
sebuah video fakta 
mengenai 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan dan 
dikaitkan dengan 
ayat Al-Qur’an

2. Melakukan diskusi 
untuk penyelesaian 
masalah 

3. Mendiskusikan 
hasil pengamatan

4. Menyampaikan 
hasil diskusi dan 
pengamatan yang 
telah dilakukan

1. Menyebutkan apa saja 
bentuk kerusakan 
lingkungan 

2. Menentukan jenis 
pencemaran  
lingkungan

3. Menentukan upaya 
penanggulangan 
limbah anorganik

4. Mengemukakan jenis 
pencemaran yang 
berpengaruh terhadap 
makhluk hidup secara 
global

5. Membandingkan akibat 
dari jenis pencemaran 
air dan pencemaran 
tanah terhadap 
lingkungan

6. Menjelaskan 
bagaimana cara 
menanggulangi limbah 

Tes 
tertulis

Taknik 
unjuk 
kerja

Tes objektif

Lembar 
observasi

1. Dari 
bebera 
kerusakan 
yang 
disebabka
n oleh 
tangan 
manusia 
di muka 
bumi. 
Maka 
upaya 
apakah 
yang 
dapat 
dilkukan 
untuk 
mencegah 
kerusakan 
yang 
dapat 
terjadi?

6x45 
menit

Buku 
cetak, 
Lembar  
Diskusi 
Peserta 
Didik, 
Video,
Gambar, 
Internet



5. Membuat produk 
untuk 
menanggulanig 
pencemaran 
lingkungan

6. Menyajikan 
produk upaya 
pelestarian 
lingkungan sebagai 
hasil karya 

7. Membenarkan 
kekeliruan dalam 
proses 
penyelesaian 
masalah dan 
menilai produk 
yang telah dibuat

industry
7. Menentukan upaya 

penanggulangan 
limbah organic

8. Menyebutkan sumber-
sumber pencemaran 
lingkungan

9. Menentukan cara 
mengatasi dari 
beberapa macam 
pencemaran 
lingkungan

10. Menjelaskan Akibat 
yang ditimbulkan dari 
penebangan hutan

11. Menjelaskan perbedaan 
lingkungan alami dan 
lingkungan tercemar

12. Merancang produk 
daur ulang limbah 
untuk mengurangi 
pencemaran 
lingkungan.

13. Mengurutkan cara 
pembuatan produk 
yang dihasilkan
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SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah                        : SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas / Semester        : VII / 2
Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.

Kompetensi 
Dasar

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu

Sumber 
BelajarTeknik Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen
7.4 
Mengaplikas
ikan peran 
manusia 
dalam 
pengelolaan 
lingkungan 
untuk 
mengatasi 
pencemaran 
dan 
kerusakan 
lingkungan

1.Bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan

2.Macam-macam 
kerusakan 
lingkungan

3.Penanggulanga
n pencemaran 
dan kerusakan 
lingkungan

1. Menyampaikan sedikit 
materi tentang 
pencemaran lingkungan

2. Mendiskusikan
pengertian pencemaran 
lingkungan dan 
konsekuensi 
penebangan hutan

3. Menyampaikan hasil 
diskusi kelompok.

4. Memperlihatkan
beberapalimbah yang 
dapat di daur ulang 
melalui gambar 

5. Mendiskusikan upaya 
mengatasi pencemaran 
lingkungan, baik 
pencemaran air, udara
maupun tanah

6. Memberikan reward 
kepada peserta didik 
yang aktif dalam 
memberikan pendapat

a. Menjelaskan 
pengertian pencemaran 
lingkungan

b. Menjelaskan 
konsekuensi 
penebangan hutan dan 
pengaruh kerusakan 
lingkungan serta upaya 
mengatasinya

c. Menjelaskan pengaruh 
pencemaran air serta 
cara mengatasinya

d. Menjelaskan pengaruh 
pencemaran udara serta 
cara mengatasinya

e. Menjelaskan pengaruh 
pencemaran tanah serta 
cara mengatasinya

f. Menunjukan cara 
penanggulangan 
pencemaran dan 
kerusakan lingkungan

Tes 
tertulis

Tes objektif 1.Sebutkan 
beberapa 
langkah 
yang telah 
dilakukan 
pemerintah 
untuk 
mengurangi 
laju 
kerusakan 
lingkunga?

6 x 45
menit

Buku 
cetak, 
Lembar  
Diskusi 
Peserta 
Didik, 
Internet
dan 
gambar 
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( Kelas Eksperimen )

JenjangSekolah : SMP Negeri 26 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPATerpadu
Kelas / Semester :  VII / II
Alokasi waktu      :  6 X 45

A. Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.

B. Kompetensi Dasar :
7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 
lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan.

C. Indikator  :
a. Menyebutkan apa saja bentuk kerusakan lingkungan 
b. Menentukan jenis pencemaran  lingkungan
c. Menentukan upaya penanggulangan limbah anorganik
d. Mengemukakan jenis pencemaran yang berpengaruh terhadap makhluk 

hidup secara global
e. Membandingkan akibat dari jenis pencemaran air dan pencemaran tanah 

terhadap lingkungan
f. Menjelaskan bagaimana cara menanggulangi limbah industri
g. Menentukan upaya penanggulangan limbah organik
h. Menyebutkan sumber-sumber pencemaran lingkungan
i. Menentukan cara mengatasi dari beberapa macam pencemaran lingkungan
j. Menjelaskan Akibat yang ditimbulkan dari penebangan hutan
k. Menjelaskan perbedaan lingkungan alami dan lingkungan tercemar
l. Merancang produk daur ulang limbah untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan.
m. Mengurutkan cara pembuatan produk yang dihasilkan

D.   Tujuan Pembelajaran
Diharapkan peserta didik dapat :
a. Menyebutkan 5 bentuk kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan ayat 

Al-Qur’an disebabkan oleh tangan manusia 
b. Menentukan 3 jenis pencemaran  lingkungan melalui gambar
c. Menentukan upaya penanggulangan limbah anorganik yang berasal dari 

limbah rumah tangga 
d. Mengemukakan jenis pencemaran yang berpengaruh terhadap makhluk 

hidup secara global



e. Membandingkan akibat dari 2 jenis pencemaran lingkungan, yaitu 
pencemaran air dan pencemaran tanah 

f. Menjelaskan 3 cara menanggulangi limbah industri
g. Menentukan upaya penanggulangan limbah organik
h. Menyebutkan 3 sumber pencemaran lingkungan
i. Menentukan cara mengatasi dari beberapa macam pencemaran lingkungan
j. Menjelaskan Akibat yang ditimbulkan dari penebangan hutan
k. Menjelaskan perbedaan lingkungan alami dan lingkungan tercemar
l. Merancang 2 produk daur ulang limbah untuk mengurangi pencemaran 

lingkungan.
m. Mengurutkan cara pembuatan produk yang dihasilkan

Karakter siswa yang diharapkan : 
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence ) 
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)

E. Materi Ajar
1. Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan:

- Pencemaran kimiawai 
- Pencemaran fisik
- Pencemaran biologis.

2.   Macam-macam Pencemaran Lingkungan
- Pencemaran Air
- Pencemaran Udara
- Pencemaran Tanah

3. Akibat Pencemaran Terhadap Makhluk Hidup secara Global
Pencemaran akan menurunkan kualitas lingkungan atau 

ekosistem.Akibatnya timbul ganguan terhadap makhluk hidup yang ada pada 
lingkungan itu termasuk manusia, dalam jumlah yang banyak di atmosfer Gas 
karbon dioksida menghalangi pantulan panas dari atmosfer,Panas akan 
dipantulkan kembali ke bumi,Sehingga bumi menjadi lebih panas,Ini Disebut 
Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca dapat menaikkan suhu udara secara global 
sehhinga dapat mengubah pola iklim di seluruh dunia. Akibat pencemaran udara 
yang disebabkan oleh oksida nitrogen dan oksida belerang dalam hujan 
asam,Bila pencemaran hujan asam terjadi terus-menerus akan menyebabkan 
tanah,sungai,danu,dan perairan tawar menjadi asam,akibatnya akan merusak 
keseimbangan ekosistem.
4. Kerugian akibat penebangan Hutan

Apabila pohon-pohon di hutan dan di lereng gunung ditebang maka akan 
menyebabkan air hujan mengalir deras. Air dan tanah yang terbawa oleh aliran 



air hujan akan bercampur menjadi lumpur. Lumpur tersebut menutup pori-pori
tanah di permukaan, mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan. 
Penggundulan hutan juga menyebabkan habitat dan berbagai jenis hewan, 
tumbuhan dan mikroorganisme menjadi rusak dan mungkin punah.
5. Upaya Pelestarian Lingkungan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian 
lingkungan, seperti:
1. Melakukan perlindungan hutan dengan menebang hutan secara selektif
2. Melakukan reboisasi
3. Melakukan daur ulang limbah,dll

F. Metode Dan Model Pembelajaran
Model Pembelajaran :  Problem Based Instruction
Metode : ceramah variasi, diskusi, tanya jawab, persentasi

G. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Buku cetak, gambar lingkungan asri dan lingkungan tercemar, 

lembar diskusi kelompok , dan gambar videolingkungan tercemar
2. Sumber belajar
- Buku IPA Terpadu kelas 
- Buku panduan pendidik
- Buku-buku lain yang relevan,informasi melalui media cetak dan internet, 

foto,video, dll.

H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama

Kegiatan Pendahuluan Alokasi 
WaktuGuru Peserta Didik

- Mengucapkan  basmallah dan memberi salam
- Berdo’a

- Mengecek kehadiran peserta didik

- Menjawab salam
- Salah satu peserta didik

memimpin do’a
- Mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran

5 Menit

- Pretest

- Meminta salah satu peserta didik menjelaskan 
contoh pencemaran lingkungan

- Motivasi
Dengan membiasakan hidup sehat maka 
janganlah membuang sampah sembarangan 
karena akan berdampak negatif bagi 
kehidupan karena pada hadist (at-tirmizi : 

- Mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru

- Menjelaskan contoh pencemaran 
lingkungan

- Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai kebersihan yang 
berkaitan dengan hadist dan ayat 
Al-Qura’an

15 menit



2723) menjelaskan Sesungguhnya Allah swt. 
Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu 
bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu 
mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu 
dermawan ia menyukai kedermawanan maka 
bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Dan 
allah membenci orang-orang yang membuat 
kerusakan dimuka bumi (Al Qashash – 28 : 
77)

- Menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan inti

Guru Peserta Didik Alokasi 
Waktu

Sintaks model Problem Based Instruction
1.Orientasi siswa pada masalah
- Memperlihatkan video pencemaran 

lingkungan kepada peserta didik yang 
disebabkan oleh manusia dan 
mengintegrasikan dengan ayat Al-Quran 
surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya:
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan oleh perbuatan tangan manusia 
supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
Katakanlah: 'Lakukanlah perjalanan di muka 
bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang dulu. 
Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-
orang yang mempersekutukan (Allah)"

- Memperhatikan tayangan video
yang ditampilkan guru

15 Menit

2.Mengorganisasi siswa untuk belajar
- Membagi 5 kelompok belajar masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 orang

- Meminta peserta didik menjelaskan gambar 
yang diperlihatkan

- Memberikan Lembar diskusi kelompok

- Membentuk kelompok menjadi 
5 kelompok masing-masing 
terdiri dari 5-6 orang

- Menjelaskan perbedaan dari dua 
gambar yang di tampilkan

- Menerima Lembar diskusi 
kelompok yang diberikan guru

15
menit

3.Membimbing Penyelidikan individu dan kelompok
- Meminta peserta didik duduk sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing
- Mempersilahkan peserta didik berdiskusi

- Peserta didik duduk sesuai 
kelompoknya masing-masing

- Peserta didik berdiskusi dengan 

35 menit



- Membimbing peserta didik untuk 
menentukan jenis pencemaran lingkungan 
melalui gambar yang ada pada lembar kerja 
diskusi 

- Membimbing peserta didik untuk 
menentukan upaya penanggulangan dari 
tiap jenis pencemaran

- Menugaskan dan Membimbing peserta 
didik untuk mengumpulkan informasi 
tentang limbah yang dapat di daur ulang dan 
mengumpulkan produk hasil daur ulang

- Meminta peserta didik mengumpulkan 
lembar diskusi kelompok

kelompoknya masing-masing
- Peserta didik menentukan jenis 

pencemaran dengan di bimbing 
oleh guru

- Peserta didik menentukan upaya 
penanggulangan jenis 
pencemaran dengan di bimbing 
oleh guru

- Peserta didik mengumpulkan 
informasi mengenai limbah yang 
dapat di daur ulang melalui 
media cetak berupa buku atau 
internet

- Peserta didik mengumpulkan 
lembar diskusi kelompok

Guru Peserta Didik Alokasi 
Waktu

- Mengulas kembali tugas dan waktu 
pengumpulan pada pertemuan berikutnya

-
- Memberi pesan kepada peserta didik untuk 

terus belajar dan menyiapkan materi pada 
pertemuan berikutnya

- Berdo’a

- Mengucapkan salam

- Mendengarkan penjelasan guru 
mengenai tugas pada pertemuan 
selanjutnya

- Mendengarkan pesan dari guru

- Salah satu peserta didik 
memimpin do’a

- Menjawab salam

5 menit

Pertemuan ke-2

90 menit

Kegiatan pendahuluan Alokasi 
waktuGuru Peserta didik

- Memberi Salam
- Mengucapkan  Basmallah
- Berdo’a

- Mengecek Kehadiran Peserta Didik

- Apersepsi
Bahwa Sampah-Sampah Yang Ada 
Dilingkungan Sekitar Kita Masih 
Dimanfaatkan

- Menjawab Salam Dan Mengucap 
Basmallah

- Salah Satu Peserta Didik Memimpin 
Do’a

- Mempersiapkan Diri Mengikuti 
Pembelajaran

- Mendengarkan Apersepsi Yang 
Disampaikan Guru

10 Menit



Kegiatan Inti

Guru Peserta Didik
Alokasi 
Waktu

- Meminta peserta didik duduk sesuai 
dengan kelompoknya masing-masing

- Membagikan lembar diskusi pada 
pertemuan sebelumnya

- Meminta peserta didik meyelesaikan 
diskusi yang belum terselesaikan

- Meminta siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya

- Memabagikan lembar kerja kelompok 
pada masing-masing kelompok

- Mempersilahkan masing-masing 
kelompok mendiskusikan produk apa 
yang akan dibuat

- Duduk sesuai dengan kelompoknya
masing-masing

- Menerima lembar diskusi kelompok 
pada pertemuan sebelumnya

- Menlanjutkan diskusi yang belum 
terselesaikan

- Setiap kelompokmaju kedepan dan 
mempresentasikan hasil diskusinya

- Menerima lembar kerja kelompok 
yang dibagikan oleh guru

- Mendiskusikandengan kelompok 
produk apa yang akan dibuat untuk 
dibahas pada pertemuan selanjutnya

65 menit

Kegiatan Penutup

- Memberi contoh hasil daur ulang 
sampah untuk melestarikan 
lingkungan

- Memberi tugas kepada peserta didik 
untuk membuat produk daur ulang

- Mengingatkkan tugas dibawa pada 
pertemuan berikutnya

- Melihat contoh produk daur ulang 
sampah yang dibawa guru

- Mencatat tugas yang diberikan oleh 
guru

15 menit 

Pertemuan ke-3

Kegiatan Pendahuluan Alokas
i 

WaktuGuru Peserta Didik

- Memberi Salam
- Mengucapkan  Basmallah
- Berdo’a
- Mengecek Kehadiran Peserta Didik

- Menjawab salam

- Salah satu peserta didik memimpin 
do’a

- Mempersiapkan diri mengikuti 
pembelajaran

5 
menit

Kegiatan inti
Guru Peserta Didik Alokas

i 
Waktu

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
- Meminta tiap perwakilan kelompok - Perwakilan kelompok menunjukan 65 



menunjukan produk yang telah dibuat 
oleh masing-masing kelompok

- Meminta setiap kelompok untuk 
menmpresentasikan hasil karya 
berupa produk yang telah dibuat dari 
limbah dalam waktu yang telah 
ditentukan

- Mempersilahkan kelompok lain untuk 
bertanya

- Memberikan pujian dan komentar 
untuk kelompok yang berpresentasi

- Meluruskan dan menambahkan dari 
hasil diskusi opeserta didik dan 
mempersilahkan bertanya bila ada 
yang belum jelas

produk yang telah dibuat kepada 
kelompok lain dan guru

- Mempresentasikan produk yang telah 
dihasilkan oleh kelompoknya masing-
masing

- Peserta didik aktif bertanya dan 
mencari jawaban dalam diskusi

- mendengarkan, memperhatikan dan 
mencatat hal-hal yang penting

menit

5. Menganalis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
- Bersama peserta didik 

menyimpulkan materi pelajaran 
yang telah dipelajari

- Melakukan penilaian dari 
penyajian produk

- Melakukan refleksi terhadap 
aktivitas dan hasil produk yang 
telah dijalankan

- Memberi soal-soal penilaian 
individu (post test)

- Membagikan angket sikap 
peduli lingkungan

- Bersama guru menyimpulkan materi 
pelajaran yang telah dipelajari

- Mengisi soal yang diberikan oleh guru

- Mengisi lembar angket yang diberikan oleh 
guru

70 
menit

20 menit
Kegiatan penutup

Guru Peserta Didik Alokas
i 

Waktu
- Memberikan nasihat kepada 

peserta didik untuk rajin belajar
- Megingatkan kepada peserta 

didik bahwa Allah akan 
memberikan hasil sesuai dengan 
usaha yang kita kerjakan

- Membaca do’a
- Mengucap hamdallah dan 

mengucap salam

- Mendengarkan nasihat guru

- Salah satu peserta didik memimpin do’a
- Mengucap hamdallah dan menjawab salam

10 
menit 



I. Penilaian.
- Tes Esay

Guru Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam

(         Sarjono, S.Si       )
NIP: 19720515  2006 04 1 008

Bandar Lampung,                       2017
Peneliti

(         Fitriyah        )
NPM:1211060152

Mengetahui,
Kepala SMPN 26 Bandar lampung

            (   Wasiat, S.Pd., M.M.Pd     )
NIP/NIK :



Lampiran 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( Kelas Kontrol )

JenjangSekolah : SMP Negeri 26 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : IPATerpadu
Kelas / Semester :  VII / II
Alokasi waktu      : 6 X 45

A. Standar Kompetensi : 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.

B. Kompetensi Dasar :
7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 
lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan.

C. Indikator  :
a. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan
b. Menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruh kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya
c. Menjelaskan pengaruh pencemaran air serta cara mengatasinya
d. Menjelaskan pengaruh pencemaran udara serta cara mengatasinya
e. Menjelaskan pengaruh pencemaran tanah serta cara mengatasinya
f. Menunjukan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

D.   Tujuan Pembelajaran :
a. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan
b. Menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruh kerusakan 

lingkungan serta upaya mengatasinya
c. Menjelaskan pengaruh pencemaran air yang berkaitan dengan aktivitas 

manusia serta upaya mengatasinya
d. Menjelaskan pengaruh pencemaran udara yang berkaitan dengan aktivitas 

manusia serta upaya mengatasinya
e. Menjelaskan pengaruh pencemaran tanah yang berkaitan dengan aktivitas 

manusia serta upaya mengatasinya
f. Menunjukan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

 Karakter siswa yang diharapkan : 
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)



E. Materi Ajar
1. Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan:

- Pencemaran kimiawai 
- Pencemaran fisik 
- Pencemaran biologis.

2.   Macam-macam Pencemaran Lingkungan
- Pencemaran Air 
- Pencemaran Udara
- Pencemaran Tanah

3. Akibat Pencemaran Terhadap Makhluk Hidup secara Global
Pencemaran akan menurunkan kualitas lingkungan atau 

ekosistem.Akibatnya timbul ganguan terhadap makhluk hidup yang ada pada 
lingkungan itu termasuk manusia, dalam jumlah yang banyak di atmosfer Gas 
karbon dioksida menghalangi pantulan panas dari atmosfer,Panas akan 
dipantulkan kembali ke bumi,Sehingga bumi menjadi lebih panas,Ini Disebut 
Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca dapat menaikkan suhu udara secara global 
sehhinga dapat mengubah pola iklim di seluruh dunia. Akibat pencemaran udara 
yang disebabkan oleh oksida nitrogen dan oksida belerang dalam hujan 
asam,Bila pencemaran hujan asam terjadi terus-menerus akan menyebabkan 
tanah,sungai,danu,dan perairan tawar menjadi asam,akibatnya akan merusak 
keseimbangan ekosistem.
4. Kerugian akibat penebangan Hutan

Apabila pohon-pohon di hutan dan di lereng gunung ditebang maka akan 
menyebabkan air hujan mengalir deras. Air dan tanah yang terbawa oleh aliran 
air hujan akan bercampur menjadi lumpur. Lumpur tersebut menutup pori-pori
tanah di permukaan, mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan. 
Penggundulan hutan juga menyebabkan habitat dan berbagai jenis hewan, 
tumbuhan dan mikroorganisme menjadi rusak dan mungkin punah.
5. Upaya Pelestarian Lingkungan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian 
lingkungan, seperti:
1. Melakukan perlindungan hutan dengan menebang hutan secara selektif
2. Melakukan reboisasi
3. Melakukan daur ulang limbah,dll

F. pendekatan/strategi/metode Pembelajaran
Model Pembelajaran :  konvensional
Metode : Tanya jawab, ceramah, dan diskusi 

G.   Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media : Buku cetak, lembar diskusi kelompok 
2. Sumber belajar
- Buku IPA Terpadu kelas 



- Buku panduan pendidik
- Buku-buku lain yang relevan

H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama

Kegiatan pendahuluan Alokasi 
WaktuGuru Peserta Didik

- Mengucapkan  basmallah dan memberi salam
- Berdo’a

- Guru mengecek kehadiran siswa(absen)

- Menjawab salam
- Salah satu peserta didik

memimpin do’a
- Mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran

5 Menit

- Apresepsi, guru menanyakan apakah kalian 
mengetahui apa itu ligkungan alami dan 
lingkungan tercemar?

- Motivasi
Dengan membiasakan hidup sehat maka 
janganlah membuang sampah pada 
tempatnya,karena akan berdampak negatif 
bagi kehidupan karena tuhan membenci 
orang-orang yang membuat kerusakan di 
muka bumi

- Guru meyampaikan tujuan pembelajaran
- Guru membagikan soal pretest

- Peserta didik menjawab 
pertanyan yang diberikan guru

- Mengerjakan soal pretest

15 menit

Kegiatan inti
Guru Peserta Didik Alokasi 

Waktu
- Guru menyampaikan pemahaman 

materi tentang pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

- Menentukan kelompok menjadi 5 
kelompok

- Memberikan lembar diskusi kelompok 
kepada masing-masing kelompok

- Memperhatikan penjelasan guru 

- Membentuk kelompok

- Berdiskusi dengan panduan lembar 
kerja kelompok

65 Menit

Kegiatan penutup
Guru Peserta Didik Waktu

- Menugaskan untuk mecari informasi 
dari berbagai sumber yang berkaitan 
dengan tugas kerjakelompoknya

- Menutuppelajaran dan mengucap salam

- Mencatat instruksi guru

- Menjawab salam 

5 menit

Pertemuan Ke-2



Kegitan pendahuluan
Waktu

Guru Peserta Didik
- Mengucapkan  basmallah dan memberi 

salam
- Berdo’a
- Guru mengecek kehadiran siswa(absen)

- Menjawab salam
- Salah satu peserta didik memimpin 

do’a
- Mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran

10 menit

- Meminta setiap kelompok bergabung 
dengan kelompoknya masing-masing

- Meminta peserta didik melanjutkan
diskusi

- Mempersilahkan satu persatu anggota 
kelompok untuk mempersentasikan 
hasil diskusi pencemaran lingkungan

- Memberi pujian kepada setiap 
kelompok

- Meminta peserta didik untuk 
menyimpulkan hasil pembelajaran

- Memberikan pemahaman tentang apa 
yang dapat di petik dari pembelajaran 
hari ini

- Duduk sesuai kelompoknya masing-
masing

- Melakukan diskusi

- Masing-masing anggota kelompok 
mempersentasikan hasil diskusi

70 menit

Kegiatan penutup
Guru Peserta Didik Alokasi 

Waktu
- Menugaskan untuk mecari informasi 

baik dari media cetak ataupun yang 
lainnya mengenai cara mengatasi 
berbagai macam pencemaran 
lingkungan serta daur ulang limbah dan 
mempelajarinya.

- Mengucap  salam penutup

- Mencatat instruksi guru

- Menjawab salam penutup

10 menit

Pertemuan ke-3
Kegiatan pendahuluan

Guru Peserta didik Alokasi 
waktu

-    Memberi salam
-    Berdo’a

- Mengecek kehadiran peserta didik

- Menjawab salam
- Salah satu peserta didik memimpin 

do’a
- Mempersiapkan diri mengikuti 

pembelajaran

10 menit



- Memperlihatkan gambar-gambar dari 
macam-macam pencemaran dan 
berbagai macam limbah yang dapat 
dimanfaatkan atau di daur ulang

- Meminta peserta didik untuk memberi
penjelasan mengenai contoh-contoh 
barang produk daur ulang

- Mengiring peserta didik untuk tanya 
jawab

- Memperhatikan gambar-gambar 
limbah yang perlihatkan oleh guru

- Pertanyaan berantai dari masing-
masing kelompok

- Mencatat hal-hal yang kurang di 
pahami

Kegiatan inti
Guru Peserta Didik Alokasi 

Waktu
- Meminta peserta didik bergabung 

dengan kelompoknya masing-masing
- Guru menunjukan dan menjelaskan 

kepada peserta didik tentang beberapa 
produk dari hasil daur ulang limbah

- Meminta perwakilan tiap masing-
masing kelompok menjelaskan produk 
yang di tunjukan oleh guru

- Guru mendorong peserta didik agar 
lebih aktif mengemukaakan pendapat 
dan menanggapi penjelasan guru

- Bergabung dengan kelompoknya 
masing-masing

- Memperhatikan informasi yang 
disajikan oleh guru

- Perwakilan   kelompok 
menjelaskan produk yang d 
tunjukan oleh guru

- Aktif mengemukakan pendapat 
dan menanggapi penjelasan guru

60 menit

Kegiatan penutup
Guru Peserta Didik Alokasi 

Waktu
- Memberikan soal posttest

- Memberikan nasihat kepada peserta 
didik untuk lebih giat dan semnagat 
dalam belajar

- mengucap salam

- Mengisi soal posttest yang 
diberikan guru

- Mendengarkan nasihat yang 
disampaikan guru

- Menjawab salam

20 menit 



J. Penilaian.
- Tes Esay

Guru Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam

(         Sarjono, S.Si       )
NIP: 19720515  2006 04 1 008

Bandar Lampung,          2017
        Peneliti

(         Fitriyah        )
NPM:1211060152

Mengetahui,
Kepala SMPN 26 Bandar lampung

   (    Wasiat, S.Pd., M.M.Pd     )
   NIP/NIK :



Lampiran 5

Materi Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah masuknya bahan-

bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di 

dalamnya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan

hidup makhluk hidup disebut dengan polutan (zat kimia, debu, suara, radiasi) yang

masuk ke dalam lingkungan.

Menurut UU RI No.23 tahun 1997 pencemaran lingkungan adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat 

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Zat, energi, dan makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam 

lingkungan hidup biasanya berupa sisa usaha atau kegiatan manusia yang disebut 

dengan limbah1. 

2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan 

Ada beberapa pencemaran berdasarkan tempatnya yaitu pencemaran tanah, air, 

dan udara, suara. Berikut macam-macam pencemaran lingkungan2 :

a. Pencemaran tanah 

Gejala pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan 

                                                          
1 Mulia Rizki M, 2007, Kesehatan Lingkungan
2 Bachri, Moch, Geologi Lingkungan, (Malang: CV. Aksara, 1995),h.112



untuk keperluan fisik manusia. Tanah yang tidak dapat digunakan, misalnya tidak

dapat ditanami tumbuhan, tandus dan kurang mengandung air tanah. Faktor-faktor yang

mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah antara lain pembuangan bahan sintetis 

yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng, kaca, 

sehingga menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke tanah. Faktor lain, yaitu

penggunaan pestisida dan detergen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh

terhadap air tanah, flora, dan fauna tanah.

b. Pencemaran air 

Pencemaran air dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta adanya 

kematian dari biota ir, baik sebagian atau seluruhnya. Bahan polutan yang dapat

menyebabkan polusi air antara lain limbah pabrik, detergen, pestisida, minyak, dan 

bahan organik yang berupa sisa-sisa organisme yang mengalami pembusukan. Untuk 

mengetahui tingkat pencemaran air dapat dilihat melalui besarnya kandungan O2 yang

terlarut. Ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan kadar oksigen dalam air, yaitu

secara kimia dengan COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical

Oxygen Demand). Makin besar harga BOD makin tinggi pula tingkat pencemarannya.

c. Pencemaran udara 

Pencemaran udara dapat bersumber dari manusia atau dapat berasal dari alam.

Pencemaran oleh alam, misalnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas 

CO, SO2, dan H2S. Partikel-partikel zat padat yang mencemari udara di antaranya 

berupa debu, jelaga, dan partikel logam. Partikel logam yang paling banyak 



menyebabkan pencemaran adalah Pb yang berasal dari pembakaran bensin yang

mengandung TEL (tetraethyl timbel). Adanya pencemaran udara ditunjukkan oleh

adanya gangguan pada makhluk hidup yang berupa kesukaran bernapas, batuk, sakit

tenggorokan, mata pedih, serta daun-daun yang menguning pada tanaman.

d. Pencemaran suara

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal 

terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras 

sehingga mengganggu pendengaran. 

Gambar. 2.1 Macam-macam pencemaran lingkungan (darat, udara dan tanah)

3.    Macam-macam Pencemaran Menurut Bahan Pencemarnya

a. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang berupa

zat radioaktif, logam (Hg, Pb, As, Cd, Cr dan Hi), pupuk anorganik, pestisida,



detergen, dan minyak.

b. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang

berupa mikroorganisme, misalnya Escherichia coli, Entamoeba coli, dan

Salmonella thyposa.

c. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh bahan yang

berupa kaleng-kaleng, botol, plastik, dan karet3.

4.    Perubahan Lingkungan dan Faktor Penyebabnya

Perubahan lingkungan dapat mengarah kepada perbaikan lingkungan atau 

kerusakan lingkungan. Perbaikan lingkungan mengarah pada keseimbangan 

lingkungan. Sekarang ini menjadi hal yang sangat sulit untuk mengembalikan

lingkungan kepada keseimbangan lingkungan. Seperti yang telah disebutkan di atas

bahwa kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam 

dan faktor manusia. Faktor alam tidak dapat dicegah terjadinya, sedangkan faktor 

manusia dapat dikurangi dan dikendalikan. Beberapa faktor alam yang dapat

merusak lingkungan adalah bencana alam, seperti banjir bandang, gunung meletus, 

tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting

beliung, dan perubahan musim. 

5.    Jenis Limbah Dan Pemanfaatannya

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia 

juga semakin meningkat sehingga jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin 

tinggi. Limbah yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dulu dapat

                                                          
3 Ari Sulistyorini, Biologi 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2009), h. 235-236



mengganggu keseimbangan ekosistem. Secara biologis, limbah dapat dibagi menjadi:

a. Limbah yang Dapat Diuraikan (Biodegradable)

Limbah jenis ini adalah limbah yang dapat diuraikan atau didekomposisi, 

baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer (bakteri dan jamur) 

ataupun yang disengaja oleh manusia, contohnya adalah limbah rumah tangga,

kotoran  hewan, daun, dan ranting.

b. Limbah yang Tak Dapat Diuraikan (Nonbiodegradable)

Limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer.

Keberadaan limbah jenis ini di alam sangat membahayakan, contohnya adalah

timbal (Pb), merkuri, dan plastik4.

6.      Parameter Pencemaran dalam Lingkungan

Untuk mengetahui apakah suatu lingkungan tercemar atau tidak, atau untuk

mengetahui seberapa besar kadar pencemaran dalam lingkungan dapat dilihat dari

parameter sebagai berikut5:

a. Parameter Kimia

Parameter ini meliputi kandungan karbon dioksida, tingkat keasaman, dan kadar

logam-logam berat dalam lingkungan tersebut.

b. Parameter Biokimia

Parameter biokimia dapat dilihat dari BOD (Biologycal Oxygen Demand)

atau kebutuhan oksigen secara biologis.

                                                          
4 Neil, A. Campbell, Jane, Breece, Lawrence G. Mitchell, Biologi Jilid ll, (Jakarta: Erlangga,

2010),h.185
5 Irnaningtiyas,, Biologi Untuk SMA/MA Kelas Sepuluh Kelompok Peminatan Matematika 

dan Ilmu Alam, (Jakarta: Erlangga, 2013),h. 251



c. Parameter Fisik

Dilihat dari suhu, warna, rasa, bau, dan juga radioaktivitas pada lokasi tersebut.

d. Parameter Biologi

Parameter biologi meliputi ada tidaknya mikroorganisme dalam wilayah

tersebut.



Lampiran 6
KISI-KISI UJI COBA SOAL BERBASIS PROBLEM BASED INSTRUCTIOM

TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF

Tingkat Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas /   Semester      : VII (Tujuh)/ II
Bentuk tes : Essay
A. Kompetensi Dasar :

7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan.

Aspek 
kemampuan 

berpikir 
kreatif

Indikator Kemampuan 
Berpikir Kreatif

Sub materi Indikator Pembelajaran Soal
Jumlah 

Soal

Berpikir 
Lancar

Mencetuskan banyak gagasan, 
jawaban, dan penyelesaian 
masalah

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan 

Menyebutkan bentuk-bentuk 
kerusakan lingkungan 1 1

Memberikan banyak cara atau 
saran untuk melakukan 
berbagai hal.

Macam-macam 
pencemaran lingkungan

Menentukan jenis pencemaran  
lingkungan 2 dan 3 2

memberikan lebih dari satu 
jawaban.

Penanggulangan 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan

Menentukan upaya penanggulangan 
limbah anorganik 4 1

Berpikir 
Luwes

Menghasilkan jawaban, 
gagasan atau pertanyaan yang 
bervariasi.

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Mengemukakan jenis pencemaran 
yang berpengaruh terhadap makhluk 
hidup secara global

5 1

Dapat melihat suatu masalah 
dari sudut pandang yang 
berbeda-beda.

Macam-macam 
pencemaran lingkungan

Membandingkan dampak dari jenis 
pencemaran air dan pencemaran 
tanah terhadap lingkungan

6 dan 7 2

Mencari banyak alternatif atau 
arah yang berbeda-beda.

Penanggulangan 
pencemaran dan kerusakan 

Menjelaskan bagaimana cara 
menanggulangi limbah industri

8 1



Mampu mengubah cara 
pendekatan atas pemikiran

lingkungan Menentukan upaya penanggulangan 
limbah organik

9 1

Berpikir 
Orisinil

Mampu melahirkan ungkapan 
yang baku dan unik

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Menyebutkan sumber-sumber 
pencemaran lingkungan

10 1

Memikirkan cara-cara yang 
tak lazim untuk 
mengungkapkan diri.

Macam-macam 
pencemaran lingkungan

Menentukan cara mengatasi dari 
beberapa macam pencemaran 
lingkungan

11 1

Mampu membuat kombinasi 
yang tak lazim dari bagian-
bagian atau unsur-unsur

Penanggulangan 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan Akibat yang 
ditimbulkan dari penebangan hutan 12 1

Berpikir 
Elaborasi

Mampu memperkaya atau 
mengembangkan suatu produk 
atau gagasan.

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan perbedaan lingkungan 
alami dan lingkungan tercemar

13 1

Merancang produk daur ulang 
limbah untuk mengurangi 
pencemaran lingkungan.

14 1

Mengurutkan cara pembuatan produk 
yang dihasilkan 15 1



Lampiran 7

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF

Mata Pelajaran : Biologi
Materi Pokok : Pencemaran Lingkungan
Kelas : VII/IPA

Petunjuk: 
a. Tuliskan biodata anda secara lengkap pada kertas yang telah tersedia 
b. Kerjakan dengan percaya diri jangan hiraukan jawaban teman anda!

1. Sebutkan 5 bentuk kerusakan di laut maupun di darat Seperti yang telah dijelaskan 
dalam surat ar-rum ayat 41”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia”?

2. Swedia merupakan negara yang terkenal dengan pengolahan sampah 
menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan sistem pengolahan sampah 
canggih berkonsep waste to energy. Hasilnya pun sangat menakjubkan tidak lebih 
dari 1% limbah yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Dari kegiatan tersebut, 
bagaimana pendapat anda apabila hal tersebut diterapkan di Indonesia? Apa 
manfaatnya?

3. Sebutkan jenis pencemaran yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup 
secara global?  

4. Akhir-akhir ini sektor industri di dunia mulai berkembang pesat. Hal ini berpotensi 
semakin besar polusi yang ditimbulkan, terutama polusi dari asap pabrik yang 
biasanya banyak mengandung CO2. Menurut pendapat anda apa yang harus 
dilakukan sebelum mendirikan industri agar CO2 tidak semakin meningkat?

5. Pada umumnya seseorang hanya beranggapan eceng gondok merupakan tanaman 
apung yang dapat mengotori perairan dan mengandung bahan kimia berbahaya. 
Tuliskan 3 manfaat positif eceng gondok yang selama ini hanya dianggap merusak 
perairan?

6. Bandingkanlah dampak yang ditimbulkan oleh gambar 1 dan gambar 2?

7. Diantara sumber pencemaran air adalah limbah industri dan limbah rumah tangga.
jelaskan pendapat anda mengapa Limbah rumah tangga dan limbah industri bisa 
dikatakan sebagai sumber pencemaran air

8. Gambar di bawah ini adalah salah satu limbah yang dihasilkan dari limbah indutri. 
Bagaimanakah cara menanggulangi atau menangani limbah tersebut?



    
9.  Amatilah gambar di bawah ini! Berikan pendapat anda terkait penebangan hutan 

liar seperti gambar tersebut? Tuliskan 5 dampak yang akan ditimbulkan!

10. Perhatikan gambar disamping! Akhir-akhir ini pertanian 
organik sedang ramai dibicarakan karena lebih 
menguntungkan bila dibandingkan pertanian konvensional. 
Apa kelebihan pertanian organik dibandingkan dengan 
pertanian konvensional ditinjau dari segi pencemaran 
tanah?

11. Udara dikatakan tercemar bila terdapat kandungan gas-gas berbahaya seperti gas 
CO2, gas yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain 
mengurangi pembangunan rumah kaca, tuliskan upaya yang dapat mengurangi 
pencemaran udara!

12. Bahan pestisida merupakan salah satu kebutuhan penting bagi para petani, kendati 
harganya mahal dan tiap tahun melambung tinggi para petani tetap saja 
menggunakan pestisida bahkan dengan dosis tinggi. Berikan cara alternatif yang 
dapat dilakukan agar para petani mengurangi penggunaan pestisda sehingga 
dapat mengurangi  pencemaran tanah?

13.                                   Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia 
menghasilkan puluhan ton sampah yang diangkut truk 
khusus dan dibuang begitu saja di tempat yang sudah 
disediakan tanpa apa-apakan lagi. Apabila hal ini terjadi 
dilingkungan  tempat tinggal anda apa yang akan anda 
lakukan dengan sampah yang menumpuk tersebut?



14. Beberapa survey menunjukkan bahwa di Indonesia setiap harinya menghasilkan 
ratusan ton limbah padat. Contoh di kota Jakarta, tahun 1985 menghasilkan 
sampah sejumlah 18.500 m3/hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 
m3/hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah tahun 2000 mencapai 
170 kali lebih besar dari Candi Borobudur. Selama ini untuk mengatasi masalah 
tersebut pada umumnya orang hanya tahu dengan cara mendaur ulang. Berikan 
contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan selain mendaur ulang sampah guna 
mengurangi terjadinya pencemaran!

15. Contoh produk yang terbuat dari limbah rumah tangga.

        
Bagaimanakah langkah-langkah kerja pembuatan produk tersebut ? buatlah 
dalam bentuk diagram alur.?

SELAMAT BEKERJA



Lampiran 8
KUNCI JAWABAN UJI COBA INSTRUMEN

1. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri 
adalah:
 Terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di sungai yang dibuang 

sembrangan
 Longsor yang diakibatkan penebangan kayu di hulu gunung.   
 Polusi udara akibat kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. 
 Kerusakan lahan akibat akitivitas pertambangan tak bertanggung jawab.
 Terjadinya pencemaran air laut karena banyaknya sampah yang dibuang 

sembarangan oleh manusia.
2. Setuju, apabila cara pengolahan sampah di indonesia sama halnya dengan 

pengolahan sampah di swedia.maka kemungkinan terjadinya hal buruk yang 
disebabkan oleh sampah tidak akan terjadi dinegara indonesia.Karna manfaatnya 
sudah jelas bahwa sistem tersebut dapat memusnahkan jenis limbah apapun.

3. Jenis pencemaran yang dapat mempengeruhi kehidupan makhluk hidup secara 
global adalah pencemaran udara

4. Sebelum mendirikan sektor industri seharusnya terlebih dahulu memilih tempat 
yang efesien untuk pembangunan sektor industri tersebut.seperti, jauh dari 
lingkungan warga dan banyak pepohonan disekitar pabrik industri. Tempat 
pembuangan limbah akhir harus jelas.

5. Manfaat eceng gondok: Membersihkan air diperairan, Melindungi ikan dari 
sengatan panas matahari yang terlalu tinggi, Melindungi anak ikan terhadap 
serangan binatang atau hama lainnya.

6. Gambar 1  : kematian biota air, Merusak  rantai makanan, wabah penyakit, 
Kerusakan ekosistem, Menyebabkan pencemaran pada tanah. Gambar 2 :
mengurangi kesuburan tanah, Membuat tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup 
lainnya mati, menimbulkan wabah penyakit, Merusak ekosistem, Menyebabkan 
pencemaran pada udara

7. Karena limbah rumah tangga dari limbah anorganik tidak bisa di urai. contohnya 
detergen yang apabila mengalir di perairan akan terjadinya ledakan jumlah alga 
dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Dan 
akhirnya akan menyebabkan kematian massal pada hewan-hewan di perairan 
tersebut. Limbah industri biasanya banyak menggunakan air dalam sistem 
prosesnya. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu 
dibuang. Sehingga bahan kimia tersebut dapat mencemari air.



8. Limbah dari industri terutama yang mengandung bahan-bahan kimia, sebelum 
dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahan 
pencemar di perairan. Dengan demikian, bahan dari limbah pencemar yang 
mengandung bahan-bahan yang bersifat racun dapat dihilangkan sehingga tidak 
mengganggu ekosistem.Menempatkan pabrik atau kawasan industri di daerah 
yang jauh dari keramaian penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
pengaruh buruk dari limbah pabrik dan asap pabrik terhadap kehidupan 
masyarakat

9. Penebangan hutan secara liar sangat merugikan bagi manusia,karna dapat 
menyebabkan beberapa dampak.Dampaknya seperti:Terjadinya erosi, Terjadi 
pendangkalan sungai, Hilangnya keanekragaman hayati,Terjadinya banjir dan 
longsor, Terjadinya pemanasan global (global warming) yang akan 
mengakibatkan lapisan ozon meningkat

10. Kelebihan Pertanian organik dibandingkan pertanian konvensional adalah tidak 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara,air,tanah maupun air, tidak 
merusak struktur tanah,tidak membunuh keanekaragaman hayati yang ada di 
lingkungan, tidak menyebabkan penumpukan limbah karena penggunaan bahan 
alami berupa pupuk seperti pupuk kandang dan pupuk kompos.

11. Upaya yang dapat mengurangi pencemaran udara:Melakukan penghijauan 
(reboisasi), Menggunakan transportasi umum, Menggunakan bahan bakar yang 
ramah lingkungan.

12. Cara alternatif untuk mengurangi penggunaan pestisida adalah penggunaan 
pupuk organik. seperti pupuk kandang yang dibuat dari kotoran hewan dan 
pupuk kompos yang terbuat dari tumbuhan baik sisa sisasa yuran ataupun buah-
buahan.

13. Melakukan pemilihan sampah yang tidak dapat di urai oleh tanah, seperti botol, 
kaleng, dan plastik lalu melakukan daur ulang pada sampah tersebut.

14. Membuat produk daur ulang sampah. Seperti produk tas yang terbuat dari limbah 
plastik.

15. Langkah kerja:
Menyiapkan botol aqua 

Menggunting atau memotong bagian tengah botol

Menyiapkan kain yang telah dipotong

Melapisi botol aqua yang telah di potong  dengan kain.



Lampiran 9

KISI-KISI SOAL BERBASIS PROBLEM BASED INSTRUCTIOM
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF

Tingkat Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas /   Semester      : VII (Tujuh)/ II
Bentuk tes : Essay
Kompetensi Dasar :

7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan.

Indikator Kemampuan 
Berpikir Kreatif 

Sub materi Indikator Pembelajaran Soal Jumlah 
Soal

Mencetuskan banyak gagasan, 
jawaban, dan penyelesaian
masalah

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan 

Menyebutkan bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan 

1 1

Memberikan banyak cara atau 
saran untuk melakukan berbagai 
hal.

Macam-macam pencemaran 
lingkungan

Menentukan jenis pencemaran  
lingkungan

2 1

memberikan lebih dari satu 
jawaban.

Penanggulangan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan

Menentukan upaya penanggulangan 
limbah anorganik

3 1

Menghasilkan jawaban, gagasan 
atau pertanyaan yang bervariasi.

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Mengemukakan jenis pencemaran yang 
berpengaruh terhadap makhluk hidup 
secara global

4 1

Dapat melihat suatu masalah dari 
sudut pandang yang berbeda-
beda.

Macam-macam pencemaran 
lingkungan

Membandingkan dampak dari jenis 
pencemaran air dan pencemaran tanah 
terhadap lingkungan

5 1

Mampu melahirkan ungkapan 
yang baku dan unik

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Menyebutkan sumber-sumber 
pencemaran lingkungan

6 1

Memikirkan cara-cara yang tak 
lazim untuk mengungkapkan diri.

Macam-macam pencemaran 
lingkungan

Menentukan cara mengatasi dari beberapa 
macam pencemaran lingkungan

7 1



Mampu membuat kombinasi 
yang tak lazim dari bagian-bagian 
atau unsur-unsur

Penanggulangan pencemaran 
dan kerusakan lingkungan

Menjelaskan Akibat yang ditimbulkan 
dari penebangan hutan

8 1

Mampu memperkaya atau 
mengembangkan suatu produk 
atau gagasan.

Bentuk-bentuk kerusakan 
lingkungan

Menjelaskan perbedaan lingkungan alami 
dan lingkungan tercemar

9 1

Merancang produk daur ulang limbah 
untuk mengurangi pencemaran 
lingkungan.

10 1

Mengurutkan cara pembuatan produk 
yang dihasilkan

11 1



Lampiran 10

Soal Kemampuan Berpikir Kreatif
Materi Pencemaran Lingkungan

Mata Pelajaran : Biologi
Materi Pokok : Pencemaran Lingkungan
Kelas : VII/IPA

Petunjuk: 
a. Tuliskan biodata anda secara lengkap pada kertas yang telah tersedia 
b. Kerjakan dengan percaya diri jangan hiraukan jawaban teman anda!

1. Sebutkan 5 bentuk kerusakan di laut maupun di darat Seperti yang telah dijelaskan 
dalam surat ar-rum ayat 41”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia”?

2. Swedia merupakan negara yang terkenal dengan pengolahan sampah 
menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan sistem pengolahan sampah 
canggih berkonsep waste to energy. Hasilnya pun sangat menakjubkan tidak lebih 
dari 1% limbah yang benar-benar tidak bisa diolah lagi. Dari kegiatan tersebut, 
bagaimana pendapat anda apabila hal tersebut diterapkan di Indonesia? Apa 
manfaatnya?

3. Akhir-akhir ini sektor industri di dunia mulai berkembang pesat. Hal ini berpotensi 
semakin besar polusi yang ditimbulkan, terutama polusi dari asap pabrik yang 
biasanya banyak mengandung CO2. Menurut pendapat anda apa yang harus 
dilakukan sebelum mendirikan industri agar CO2 tidak semakin meningkat?

4. Pada umumnya seseorang hanya beranggapan eceng gondok merupakan tanaman 
apung yang dapat mengotori perairan dan mengandung bahan kimia berbahaya. 
Tuliskan 3 manfaat positif eceng gondok yang selama ini hanya dianggap merusak 
perairan?

5. Diantara sumber pencemaran air adalah limbah industri dan limbah rumah tangga.
jelaskan pendapat anda mengapa Limbah rumah tangga dan limbah industri bisa 
dikatakan sebagai sumber pencemaran air?

6. Perhatikan gambar disamping! Akhir-akhir ini pertanian 
organik sedang ramai dibicarakan karena lebih 
menguntungkan bila dibandingkan pertanian konvensional. 
Apa kelebihan pertanian organik dibandingkan dengan 
pertanian konvensional ditinjau dari segi pencemaran tanah?

7. Udara dikatakan tercemar bila terdapat kandungan gas-gas berbahaya seperti gas 
CO2, gas yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain 
mengurangi pembangunan rumah kaca, tuliskan upaya yang dapat mengurangi 
pencemaran udara!



8. Bahan pestisida merupakan salah satu kebutuhan penting bagi para petani, 
kendati harganya mahal dan tiap tahun melambung tinggi para petani tetap saja 
menggunakan pestisida bahkan dengan dosis tinggi. Berikan cara alternatif yang 
dapat dilakukan agar para petani mengurangi penggunaan pestisda sehingga 
dapat mengurangi  pencemaran tanah?

9. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di 
Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah
yang diangkut truk khusus dan dibuang begitu 
saja di tempat yang sudah disediakan tanpa 
apa-apakan lagi. Apabila hal ini terjadi 
dilingkungan  tempat tinggal anda apa yang 
akan anda lakukan dengan sampah yang 
menumpuk tersebut?

10. Beberapa survey menunjukkan bahwa di Indonesia setiap harinya menghasilkan 
ratusan ton limbah padat. Contoh di kota Jakarta, tahun 1985 menghasilkan 
sampah sejumlah 18.500 m3/hari dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 25.700 
m3/hari. Jika dihitung dalam setahun, maka volume sampah tahun 2000 mencapai 
170 kali lebih besar dari Candi Borobudur. Selama ini untuk mengatasi masalah 
tersebut pada umumnya orang hanya tahu dengan cara mendaur ulang. Berikan 
contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan selain mendaur ulang sampah guna 
mengurangi terjadinya pencemaran!

11. Contoh produk yang terbuat dari limbah rumah tangga.

        
Bagaimanakah langkah-langkah kerja pembuatan produk tersebut ? buatlah 

dalam bentuk diagram alur.?

SELAMAT BEKERJA



Lampiran 11

KUNCI JAWABAN UJI COBA INSTRUMEN

1. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri 
adalah:
 Terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di sungai yang dibuang 

sembrangan
 Longsor yang diakibatkan penebangan kayu di hulu gunung.   
 Polusi udara akibat kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. 
 Kerusakan lahan akibat akitivitas pertambangan tak bertanggung jawab.
 Terjadinya pencemaran air laut karena banyaknya sampah yang dibuang 

sembarangan oleh manusia.
2. Setuju, apabila cara pengolahan sampah di indonesia sama halnya dengan 

pengolahan sampah di swedia.maka kemungkinan terjadinya hal buruk yang 
disebabkan oleh sampah tidak akan terjadi dinegara indonesia.Karna manfaatnya 
sudah jelas bahwa sistem tersebut dapat memusnahkan jenis limbah apapun.

3. Sebelum mendirikan sektor industri seharusnya terlebih dahulu memilih tempat 
yang efesien untuk pembangunan sektor industri tersebut.seperti, jauh dari 
lingkungan warga dan banyak pepohonan disekitar pabrik industri. Tempat 
pembuangan limbah akhir harus jelas.

4. Manfaat eceng gondok: Membersihkan air diperairan, Melindungi ikan dari 
sengatan panas matahari yang terlalu tinggi, Melindungi anak ikan terhadap 
serangan binatang atau hama lainnya.

5. Karena limbah rumah tangga dari limbah anorganik tidak bisa di urai. contohnya 
detergen yang apabila mengalir di perairan akan terjadinya ledakan jumlah alga 
dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Dan 
akhirnya akan menyebabkan kematian massal pada hewan-hewan di perairan 
tersebut. Limbah industri biasanya banyak menggunakan air dalam sistem 
prosesnya. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu 
dibuang. Sehingga bahan kimia tersebut dapat mencemari air.

6. Kelebihan Pertanian organik dibandingkan pertanian konvensional adalah tidak 
dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara,air,tanah maupun air, tidak 
merusak struktur tanah,tidak membunuh keanekaragaman hayati yang ada di 
lingkungan, tidak menyebabkan penumpukan limbah karena penggunaan bahan 
alami berupa pupuk seperti pupuk kandang dan pupuk kompos.



7. Upaya yang dapat mengurangi pencemaran udara:Melakukan penghijauan 
(reboisasi), Menggunakan transportasi umum, Menggunakan bahan bakar yang 
ramah lingkungan.

8. Cara alternatif untuk mengurangi penggunaan pestisida adalah penggunaan 
pupuk organik. seperti pupuk kandang yang dibuat dari kotoran hewan dan 
pupuk kompos yang terbuat dari tumbuhan baik sisa sisasa yuran ataupun buah-
buahan.

9. Melakukan pemilihan sampah yang tidak dapat di urai oleh tanah, seperti botol, 
kaleng, dan plastik lalu melakukan daur ulang pada sampah tersebut.

10. Membuat produk daur ulang sampah. Seperti produk tas yang terbuat dari limbah 
plastik.

11. Langkah kerja:
Menyiapkan botol aqua 

Menggunting atau memotong bagian tengah botol

Menyiapkan kain yang telah dipotong

Melapisi botol aqua yang telah di potong  dengan kain.
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Lembar Diskusi Kelompok

(Pertemuan Pertama)

Nama anggota :                Kelas      :
Kelompok :

A. Standar Kompetensi : 

7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.

B. Kompetensi Dasar :

7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

C. Tujuan pembelajaran 

1. Menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan

2. Menjelaskan konsekuensi penebangan hutan dan pengaruh 

kerusakan lingkungan serta upaya mengatasinya

Baca dan renungkan !!

Bayangkan jika laut penuh dengan sampah. Tentu kita tidak akan tertarik 

untuk rekreasi kepantai.sampah sebaiknya diolah dengan tepat, misalnya di 

daur ulang agar mampumenghasilkan produ yang bermanfaat.yang 

bertanggung jawab mengurusi sampah tidak hanya pemerintah. Kita sebagai 

penghasil sampah harus berperan aktif dalam mengelola sampah tersebut.



D. Pertanyaan

Diskusikanlah pertanyaan dibawah ini dengan kelompok mu!

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan?

Jawab :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Sebutkan tiga contoh bentuk kerusakan lingkungan?

Jawab :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Dari teks wacana diatas, berikan alasan mengapa hutan perlu dilestarikan!

Jawab :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................



4. Sebutkan beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi 

laju kerusakan lingkungan!

Jawab:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Tuliskan 3 akibat yang terjadi apabila terjadi kerusakan hutan ?

Jawab:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

             من جّدو جّد
                SIAPA YANG BERUSAHA MAKA IA AKAN DAPAT
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BENTUK DAN MACAM-MACAM 
PENCEMARAN

A. Kompetensi Dasar : 
7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sssssszzt…….. Ada petunjuk!

1. Berdoalah sebelum mengerjakan.
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan kelompok  

anda pada tempat yang disediakan.
3. Amatilah gambar yang ada pada lembar diskusi 

kelompok!
4. Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar diskusi 

kelompok!
5. Telitilah hasil pekerjaan anda sekali lagi sebelum 

dikumpulkan.

Selamat mengerjakan..................

LEMBAR DISKUSI 
KELOMPOK

Nama: Kelas     :

Kelompok :



1.Telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 41

٤١ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡر ِبَما َكَسَبتۡ َأیِۡدي ٱلنَّاِس ِلُیِذیَقُھم َبعَۡض ٱلَِّذي َعِمُلوْا َلَعلَُّھمۡ َیرِۡجُعوَن  ِفىَظَھَر ٱلَۡفَساُد 

٤٢ُقلۡ ِسیُروْا ِفي ٱلَۡأرِۡض َفٱنُظُروْا َكیَۡف َكاَن َعِٰقَبُة ٱلَِّذیَن ِمن َقبُۡلۚ َكاَن َأكَۡثُرُھم مُّشِۡرِكیَن     

Artinya ;
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 
'Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan 
dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".
Berdasarkan ayat tersebut, sebutkan 5 bentuk pencemaran lingkungan yang ada dilaut maupun di darat!
Jawab:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



2. Amatilah gambar berikut berikut!

Berdasarkan gambar diatas, sebutkan 3 macam 
pencemaran lingkungan?
Jawab:
.....................................................................

.....................................................................

....................................................................

3. Bagaimanakah cara menanggulangi limbah anorganik 

seperti pada gambar dbawah ini!

Jawab:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...................

Ingat..!!!!!! 

          

Kebersihan sebai an dari iman



Jawab:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.........................................

4. Manusia diciptakan dengan bentuk yang 
sebaik-baiknya, diberi kepala, tangan, kaki 
dan struktur tubuh lainnya.
Dan tangan manusia salah satu penyebab 
terjadinya pencemaran lingkungan. Yaitu 
pencemaran air, dan tanah.
Apa sajakah akibat atau dampak yang akan 
terjadi dari pencemaran air dan pencemaran 
tanah tersebut !!

Asy Syu'araa' 26 : 183. 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan;



Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. 

5.. Apa sajakah yang menjadi sumber pencemaran lingkungan.

Jawab:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN

1. Uji validitas

Item-Total Statistics

Scale Mean if 
Item Deleted

Scale Variance if 
Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation

Squared Multiple 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted

N.1 25.1154 48.186 .864 .907 .817

N.2 25.3077 52.462 .599 .710 .835

N.3 25.6538 55.675 .279 .787 .852

N.4 25.3462 53.275 .514 .584 .839

N.5 25.5769 53.054 .456 .661 .842

N.6 25.0769 56.794 .288 .540 .850

N.7 25.3462 51.195 .533 .748 .838

N.8 25.8846 57.786 .142 .557 .858

N.9 25.3462 57.195 .167 .746 .858

N.10 25.6538 54.795 .392 .416 .845

N.11 25.3846 52.726 .487 .661 .840

N.12 25.4231 52.814 .564 .607 .836

N.13 25.3077 51.182 .669 .715 .830

N.14 25.4231 51.534 .724 .804 .829

N.15 25.3846 50.406 .606 .690 .833

2. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items

.850 .850 15
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA INSTRUMEN DAN 
KELAS KONTROL

No  Kelas Eksperimen (VII. G) Kelas kontrol (VII. I)
Nama Peserta didik Nama peserta didik

1 Alyah Safitri Adi Gari Muzakki
2 Amanda Putri Aldi Saputra
3 Andre Febriyan Anisa Saadah
4 Avi Yanti Tri Lestari Aradea Dwi Agustina
5 Bayu Afrinaldo Arief Dzaky Fadnansyah
6 Dela Tri Wulandari Elsi Fitriani
7 Denisa Pandini Fernando Arya Pratama. A
8 Dian Alifah Junita
9 Dwi Mulyani Manda Lisdiana
10 Dwiken Panggayuh Satria.W Marcel Mulya Salsabilah
11 Elvin Yulika Saputra M. Ramadhan
12 Gita Venus Rosalia Muhammad Fajri
13 Gustian Zulfajri Muhammad Fauzi Alamsyah
14 Herfani Afrizal Rafly Haji Ramadhan 
15 Ica Aulia Rahmat Armando Firdaus
16 M. Fajar Hidayah Rahmat Bachtiar Abdullah
17 Martines Sabiliun Muttaqina Raka Arynda
18 Meli Sagita Retno Safitri
19 Muhammad Aditya Rida Anita
20 Nasywa Salsabila Ridho Agilianto
21 Nouval Dwi Ramadhani Riki Erlangga
22 Romadon Safhira Rachman
23 Sendi Novrianto Suci Cahyani
24 Winda Ningrum Sulistiowati
25 Yudi Arya Pratama Tri Ayu Handayani
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NILAI HASIL PRETEST DAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN

No Nama Peserta Didik
Nilai 

Pretest Postest 
1 Alyah Safitri 73 93
2 Amanda Putri 47 73
3 Andre Febriyan 53 87
4 Avi Yanti Tri Lestari 40 77
5 Bayu Afrinaldo Arief 47 83
6 Dela Tri Wulandari 57 80
7 Denisa Pandini 60 87
8 Dian Alifah 53 70
9 Dwi Mulyani 47 77
10 Dwiken Panggayuh Satria.W 50 83
11 Elvin Yulika Saputra 47 77
12 Gita Venus Rosalia 50 83
13 Gustian Zulfajri 57 90
14 Herfani Afrizal 43 73
15 Ica Aulia 60 90
16 M. Fajar Hidayah 53 80
17 Martines Sabiliun Muttaqina 43 70
18 Meli Sagita 50 73
19 Muhammad Aditya 40 77
20 Nasywa Salsabila 50 83
21 Nouval Dwi Ramadhani 40 63
22 Romadon 40 73
23 Sendi Novrianto 53 77
24 Winda Ningrum 57 70
25 Yudi Arya Pratama 77 97
Jumlah 1287 1986
Nilai tertinggi 77 97
Nilai terendah 40 63
Rata-rata 60,48 87,81



NILAI HASIL PRETEST DAN POSTTEST KELAS KONTROL

No Nama Peserta Didik Nilai
Pretest Postest

1 Adi Gari Muzakki 53 80
2 Aldi Saputra 67 83
3 Anisa Saadah 60 77
4 Aradea Dwi Agustina 50 70
5 Dzaky Fadnansyah 47 60
6 Elsi Fitriani 70 90
7 Fernando Arya Pratama. A 63 77
8 Junita 70 87
9 Manda Lisdiana 75 93
10 Marcel Mulya Salsabilah 60 67
11 M. Ramadhan 67 77
12 Muhammad Fajri 57 77
13 Muhammad Fauzi Alamsyah 60 70
14 Rafly Haji Ramadhan 60 83
15 Rahmat Armando Firdaus 67 90
16 Rahmat Bachtiar Abdullah 60 70
17 Raka Arynda 60 83
18 Retno Safitri 67 90
19 Rida Anita 60 70
20 Ridho Agilianto 50 70
21 Riki Erlangga 57 80
22 Safhira Rachman 70 63
23 Suci Cahyani 73 80
24 Sulistiowati 53 63
25 Tri Ayu Handayani 77 73
Jumlah 1553 1923
Nilai tertinggi 77 90
Nilai terendah 47 60
Rata-rata 61,16 76,28
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DAFTAR NAMA KELOMPOK 
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL

No Kelas Eksperimen (VII G) No Kelas Kontrol  (VIII)
Nama kelompok 1 Nama  kelompok 1

1 Nasywa Salsabila 1 Adi Gari Muzakki
2 Gita Venus Rosalia 2 Dzaky Fadnansyah
3 Avi Yanti Tri Lestari 3 Fernando Arya Pratama. A
4 Gustian Zulfajri 4 Muhammad Fajri
5 Sendi Novrianto 5 Ridho Agilianto

No Kelompok 2 Kelompok 2
1 Alyah Safitri 1 Elsi Fitriani
2 Dwi Mulyani 2 Junita
3 Muhammad Aditya 3 Manda Lisdiana
4 Romadon 4 Rafly Haji Ramadhan
5 Winda Ningrum 5 Sulistiowati

Kelompok 3 Kelompok 3
1 Amanda Putri 1 Anisa Saadah
2 Bayu Afrinaldo Arief 2 Muhammad Fauzi Alamsyah
3 Dela Tri Wulandari 3 Marcel Mulya Salsabilah
4 Meli Sagita 4 Rida Anita
5 M. Fajar Hidayah 5 Tri Ayu Handayani

Kelompok 4 Kelompok 4
1 Andre Febriyan 1 M. Ramadhan
2 Denisa Pandini 2 Rahmat Bachtiar Abdullah
3 Dian Alifah 3 Riki Erlangga
4 Martines Sabiliun Muttaqina 4 Rahmat Armando Firdaus
5 Yudi Arya Pratama 5 Raka Arynda

Kelompok 5 Kelompok 5
1 Dwiken Panggayuh Satria.W 1 Aldi Saputra
2 Elvin Yulika Saputra 2 Aradea Dwi Agustina
3 Ica Aulia 3 Retno Safitri
4 Herfani Afrizal 4 Safhira Rachman
5 Nouval Dwi Ramadhani 5 Suci Cahyani
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Nilai  Rata-Rata Pretest Berdasarkan Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif
Kelas Kontrol

Aspek Berpikir Lancar
No Soal 1 2 3
Jumlah 17 17 18

Presentase 68% 68% 72%
Rata-Rata 69%

Aspek Berpikir Luwes
No soal 4 5 6
Jumlah 17 15 18

Presentase 68% 60% 72%
Rata-rata 67%

Aspek  Berpikir Orisinil
No soal 7 8 9

Jumlah 20 17 15

Presentase 80% 68% 60%
Rata-rata 69%

Aspek  Berpikir Elaborasi
No soal 10 11
Jumlah 18 20

Presentase 72% 80%
Rata-rata 76%



Nilai  Rata-Rata Pretest Berdasarkan Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif
Kelas Eksperimen
Aspek Berpikir Lancar

No Soal 1 2 3
Jumlah 15 15 18

Presentase 60% 60% 72%
Rata-Rata 64%

Aspek Berpikir Luwes
No soal 4 5 6
Jumlah 18 15 15

Presentase 72% 60% 60%
Rata-rata 64%

Aspek  Berpikir Orisinil
No soal 7 8 9

Jumlah 20 16 15

Presentase 80% 64% 60%
Rata-rata 68%

Aspek  Berpikir Elaborasi
No soal 10 11
Jumlah 18 20

Presentase 72% 80%
Rata-rata 76%



Nilai  Rata-Rata Posttest Berdasarkan Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif
Kelas Kontrol

Aspek Berpikir Lancar
No Soal 1 2 3
Jumlah 20 18 18

Presentase 80% 72% 72%
Rata-Rata 75%

Aspek Berpikir Luwes
No soal 4 5 6
Jumlah 18 15 18

Presentase 72% 60% 72%
Rata-rata 68%

Aspek Berpikir Orisinil
No soal 7 8 9

Jumlah 20 21 19

Presentase 80% 84% 76%
Rata-rata 80%

Aspek Berpikir Elaborasi
No soal 10 11
Jumlah 20 17

Presentase 80% 68%
Rata-rata 74%



Nilai  Rata-Rata Posttest Berdasarkan Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif
Kelas Eksperimen
Aspek Berpikir Lancar

No Soal 1 2 3
Jumlah 22 22 19

Presentase 88% 88% 76%
Rata-Rata 84%

Aspek Berpikir Luwes
No soal 4 5 6
Jumlah 21 20 19

Presentase 84% 80% 72%
Rata-rata 79%

Aspek  Berpikir Orisinil
No soal 7 8 9

Jumlah 23 21 19

Presentase 92% 84% 76%
Rata-rata 84%

Aspek  Berpikir Elaborasi
No soal 10 11
Jumlah 20 19

Presentase 80% 72%
Rata-rata 76%
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UJI NORMALITAS, HOMOGENITAS DAN UJI T INDEPENDENT

1. Uji normalitas
Kelas eksperimen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pretest postest

N 26 26

Normal Parametersa,,b Mean 51.4231 79.0769

Std. Deviation 9.63815 8.24584

Most Extreme Differences Absolute .127 .138

Positive .127 .138

Negative -.118 -.097

Kolmogorov-Smirnov Z .649 .703

Asymp. Sig. (2-tailed) .793 .706

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Kelas kontrol

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pretest postest

N 26 26

Normal Parametersa,,b Mean 60.6154 76.3077

Std. Deviation 9.36409 8.55930

Most Extreme 
Differences

Absolute .128 .148

Positive .103 .116

Negative -.128 -.148

Kolmogorov-Smirnov Z .651 .753

Asymp. Sig. (2-tailed) .791 .623

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

Hasil kemampuan berpikir kreatif

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.050 1 50 .824

3. Uji t independent
Group Statistics

kelompok_kela
s N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

pretes eksperimen 26 51.4231 9.63815 1.89020

kontrol 26 60.6154 9.36409 1.83645



Group Statistics

kelompok_kela
s N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

POSTEST eksperimen 26 51.4231 9.63815 1.89020

kontrol 26 60.6154 9.36409 1.83645

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 
the Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference Lower Upper

pretes Equal variances 
assumed

.001 .974 -3.488 50 .001 -9.19231 2.63541 -14.48568 -3.89893

Equal variances not 
assumed

-3.488 49.958 .001 -9.19231 2.63541 -14.48579 -3.89882



Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of 
the Difference

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper

POSTES
T

Equal variances 
assumed

.001 .974 -3.488 50 .001 -9.19231 2.63541 -14.48568 -3.89893

Equal variances not 
assumed

-3.488 49.958 .001 -9.19231 2.63541 -14.48579 -3.89882
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1. Hasil uji tingkat kesukaran

No soal Tingkat Kesukaran Kriteria
1 0,413 Sedang

2 0,346 Sedang
3 0,72 Mudah 
4 0,36 Sedang
5 0,40 Sedang
6 0,40 Sedang 
7 0,373 Sedang
8 0,253             Sukar 
9 0,40 Sedang
10 0,36 Sedang 

11 0,40 Sedang
12 0,32 Sedang
13 0,36 Sedang
14 0,38 Sedang
15 0,333 Sedang 

2.    Hasil uji coba daya pembeda

No soal Daya Beda Kriteria
1 0,333 Cukup
2 0,233 Cukup
3 0,222 cukup
4 0,466 Baik
5 0,466 Baik
6 2,666 Cukup
7 0,400 Baik
8 0,300 Cukup
9 0,366 Cukup
10 0,200 Cukup
11 0,423 Baik 
12 0,400 Baik 
13 0.521 Baik  
14 0,387 Cukup 
15 0.477 Cukup 
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REKAP NILAI PRETEST DAN POSTEST KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
SISWA KELAS VII G (EKSPERIMEN) PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN

TAHUN AJARAN 2016/2017

No NamaPeserta Didik
Nilai 
Pretest

Nilai 
Postest

N Maks Gain
N Maks- N 
Pretest

N-Gain Kriteria

1 Alyah Safitri 73 93 100 20 27 0,57 Sedang

2 Amanda Putri 47 73 100 26 53 0,65 Sedang

3 Andre Febriyan 53 87 100 34 47 0,64 Sedang

4 Avi Yanti Tri Lestari 40 77 100 37 60 0,75 Tinggi

5 Bayu Afrinaldo Arief 47 83 100 36 53 0,6 Sedang

6 Dela Tri Wulandari 57 80 100 23 43 0,68 Sedang

7 Denisa Pandini 60 87 100 27 40 0,75 Tinggi

8 Dian Alifah 53 70 100 17 47 0,81 Tinggi

9 Dwi Mulyani 47 77 100 30 53 0,8 Tinggi

10
Dwiken Panggayuh 
Satria.W 50 83 100 33 50 0,73 Tinggi

11 Elvin Yulika Saputra 47 77 100 30 53 0,72 Tinggi

12 Gita Venus Rosalia 50 83 100 33 50 0,9 Tinggi

13 Gustian Zulfajri 57 90 100 33 43 0,767442 Tinggi

14 Herfani Afrizal 43 73 100 30 57 0,69 Sedang

15 Ica Aulia 60 90 100 30 40 0,69 Sedang

16 M. Fajar Hidayah 53 80 100 27 47 0,42 Sedang

17
Martines Sabiliun 
Muttaqina 43 70 100 27 57 0,86 Tinggi

18 Meli Sagita 50 73 100 23 50 0,76 Tinggi

19 Muhammad Aditya 40 77 100 37 60 0,78 Tinggi

20 Nasywa Salsabila 50 83 100 33 50 0,33 Sedang

21 Nouval Dwi Ramadhani 40 63 100 23 60 0,85 Tinggi

22 Romadon 40 73 100 33 60 0,88 Tinggi

23 Sendi Novrianto 53 77 100 24 47 0,92 Tinggi

24 Winda Ningrum 57 70 100 13 43 0,63 Sedang

25 Yudi Arya Pratama 77 97 100 20 23 0,71 Tinggi

Jumlah Total 1287 1986 2500 699 1213 17,8874
Jumlah Rata-Rata 60,48 87,81 100 27,31 39,51 0,7 Tinggi
Nilai Tertinggi 77 97
Nilai Terendah 40 63



Keterangan

Kriteria Jumlah siswa persentase

Rendah 0 Siswa 0%

Sedang 10 Siswa 40%

Tinggi 15 Siswa 60%

Jumlah 25 Siswa 100%

Rentang Kategori
0,70 -

1,00 Tinggi 
0,30 -
0,69 Sedang 

0 - 0,30 Rendah



REKAP NILAI PRETEST DAN POSTEST KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
SISWA KELAS VII I (KONTROL) PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN

TAHUN AJARAN 2016/2017

NO Nama Siswa
Nilai 

Pretest
Nilai 

Postest
N 

Maks
Gain

N Maks- N 
Pretest

N-
Gain

Kriteria

1 Adi Gari Muzakki 53 80 100 27 47 0,38 Sedang

2 Aldi Saputra 67 83 100 16 33 0,33 Sedang

3 Anisa Saadah 60 77 100 17 40 0,2 Rendah

4 Aradea Dwi Agustina 50 70 100 20 50 0,56 Sedang

5 Dzaky Fadnansyah 47 60 100 13 53 0,43 Sedang

6 Elsi Fitriani 70 90 100 20 30 0,56 Sedang

7 Fernando Arya Pratama. A 63 77 100 14 37 0,47 Sedang

8 Junita 70 87 100 17 30 0,4 Sedang

9 Manda Lisdiana 75 93 100 18 25 0,38 Sedang

10 Marcel Mulya Salsabilah 60 67 100 7 40 0,31 Sedang

11 M. Ramadhan 67 77 100 10 33 0,47 Sedang

12 Muhammad Fajri 57 77 100 20 43 0,67 Sedang

13

Muhammad Fauzi 
Alamsyah

60 70 100 10 40 0,5 Sedang

14 Rafly Haji Ramadhan 60 83 100 23 40 0,36 Sedang

15 Rahmat Armando Firdaus 67 90 100 23 33 0,5 Sedang

16 Rahmat Bachtiar Abdullah 60 70 100 10 40 0,75 Tinggi

17 Raka Arynda 60 83 100 23 40 0,33 Sedang

18 Retno Safitri 67 90 100 23 33 0,64 Sedang

19 Rida Anita 60 70 100 10 40 0,25 Rendah

20 Ridho Agilianto 50 70 100 20 50 0,25 Rendah

21 Riki Erlangga 57 80 100 23 43 0,17 Rendah

22 Safhira Rachman 70 63 100 -7 30 0,46 Sedang

23 Suci Cahyani 73 80 100 7 27 0,23 Rendah

24 Sulistiowati 53 63 100 10 47 0,33 Sedang

25 Tri Ayu Handayani 77 73 100 -4 23 0,57 Sedang
Jumlah Total 1553 1923 2500 370 947 10,5

Jumlah Rata-Rata 61,16 76,28 100 14,8 39,19 0,41 Sedang
Jumlah Tertinggi 77 90
Jumlah Terendah 47 60



Rentang Kategori
0,70 -
1,00 Tinggi
0,30 -
0,69 Sedang

0 - 0,30 Rendah

Keterangan

Kriteria Jumlah Siswa Presentase

Rendah 5 Siswa 20%

Sedang 19 Siswa 76%

Tinggi 1 Siswa 4%

Jumlah 25 Siswa 100%



PERHITUNGAN RATA-RATA LEMBAR KERJA KELOMPOK
MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION DENGAN 

MENGGUNAKAN INDIKATOR  KETERAMPILAN
BERPIKIR KREATIF

1. kelas eksperimen

P = 
	 		 	
	 	  x 100 %

A. Berpikir lancar

1. X 100 % = 86,1%

B. Berpikir luwes

2. X 100 % = 77,7%

C. Berpikir orisinil

3. X 100 % = 83,3%

D. Berpikir elaborasi

4. X 100 % = 72,2%

2. kelas kontrol

P = 
	 		 	
	 	  x 100 %

E. Berpikir lancar

5. X 100 % = 77,7%

F. Berpikir luwes

6. X 100 % = 69,4%

G. Berpikir orisinil

7. X 100 % =  69,4%

H. Berpikir elaborasi

8. X 100 % = 58,3%
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PERHITUNGAN RATA-RATA LEMBAR KERJA SISWA MENGGUNAKAN 
MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION DENGAN MENGGUNAKAN 

INDIKATOR  KETERAMPILAN
BERPIKIR KREATIF

1. kelas eksperimen

P  = 
	 		 	
	 	  x 100 %

A. Berpikir lancar

1. X 100 % = 86,1%

B. Berpikir luwes

2. X 100 % = 77,7%

C. Berpikir orisinil

3. X 100 % =  83,3%

D. Berpikir elaborasi

4. X 100 % = 72,2%

2. kelas kontrol

P  = 
	 		 	
	 	  x 100 %

E. Berpikir lancar

5. X 100 % = 77,7%

F. Berpikir luwes

6. X 100 % = 69,4%

G. Berpikir orisinil

7. X 100 % =  69,4%

H. Berpikir elaborasi

8. X 100 % = 58,3%



REKAP NILAI LEMBAR KERJA SISWA ATAU PESERTA DIDIK KELAS 
EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL MENGGUNAKAN MODEL 

PROBLEM BASED INSTRUCTION DENGAN MENGGUNAKAN 
INDIKATOR  KETERAMPILAN

BERPIKIR KREATIF

No  Kelas Eksperimen Nilai Kelas kontrol Nilai 

1 Alyah Safitri 90 Adi Gari Muzakki 70
2 Amanda Putri 77 Aldi Saputra 65
3 Andre Febriyan 55 Anisa Saadah 80
4 Avi Yanti Tri Lestari 75 Aradea Dwi Agustina 68
5 Bayu Afrinaldo Arief 80 Dzaky Fadnansyah 75
6 Dela Tri Wulandari 77 Elsi Fitriani 85
7 Denisa Pandini 82 Fernando Arya Pratama. A 50
8 Dian Alifah 80 Junita 80
9 Dwi Mulyani 87 Manda Lisdiana 85
10 Dwiken Panggayuh 

Satria.W
52 Marcel Mulya Salsabilah 70

11 Elvin Yulika Saputra 65 M. Ramadhan 52
12 Gita Venus Rosalia 90 Muhammad Fajri 65
13 Gustian Zulfajri 50 Muhammad Fauzi Alamsyah 70
14 Herfani Afrizal 75 Rafly Haji Ramadhan 80
15 Ica Aulia 60 Rahmat Armando Firdaus 52
16 M. Fajar Hidayah 80 Rahmat Bachtiar Abdullah 70
17 Martines Sabiliun 

Muttaqina
65 Raka Arynda 70

18 Meli Sagita 82 Retno Safitri 65
19 Muhammad Aditya 87 Rida Anita 55
20 Nasywa Salsabila 65 Ridho Agilianto 75
21 Nouval Dwi Ramadhani 75 Riki Erlangga 68
22 Romadon 87 Safhira Rachman 70
23 Sendi Novrianto 55 Suci Cahyani 70
24 Winda Ningrum 90 Sulistiowati 82
25 Yudi Arya Pratama 72 Tri Ayu Handayani
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DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Kelas Eksperimen
Pretest

Pp

Kegiatan Inti
1. Orientasi Siswa Pada Masalah 2. Mengorganisasi siswa untukbelajar

  



3. Membimbing Penyelidikan Individual Dan Kelompok

POOO



4. Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya

5. Menganilis Dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah
Postest



1. Kelas kontrol
Pretest 

Kegiatan Inti



Postets 
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Profil SMP Negeri 26 Bandar Lampung

A. Latar Belakang SMP Negeri 26 Bandar Lampung
SMP Negeri 26 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1996 dan mempunyai 

nomor lokasi 2011260113099, pada awalnya numpang di gedung SMP Negeri 13 
Bandar Lampung. SMP Negeri 26 Bandar Lampung ini didirikan di tanah seluas 
9430 m2 yang berlokasi di jalan Imam Bonjol no.52 kemiling Bandar Lampung.

Tahun ajaran 1996/1997 SMP Negeri 26 Bandar Lampung menerima siswa 
pertama kali sebanyak 121 orang (3 kelas), dengn guru tetap 2 orangdan tata usaha 
yang diperbantukan dari SMP Negeri 7 Tanjung Karang ( sekarang menjadi SMP 
Negeri 13 Bandar Lampung). Kepala sekolah pembina dijabat oleh Drs. M. 
Tambunan yang merangkap sebagai kepala SMP Negeri 7 Tanjung Karang. Tahun 
ajaran 1997/1998, SMP ini menerima siswa baru (3 kelas) dengan 14 guru tetap, satu 
orang tenaga tata usaha yang diperbantukan serta pelaksanaan harian kepala sekolah 
dijabat oleh Dra.Hendra Murti.proses belajar mengajar masih dilaksanakan SMP 
Negeri 13 Bandar Lampung.

Tahun ajaran 1998/1999. Siswa baru yang diterima sebanyak 170 orang (4 
kelas) yang diasuh oleh 14 orang guru tetap, 13 tenaga tata usaha, dan pelaksanaan 
harian kepala sekolah dijabat oleh Dra. Norma sitepu. Proses belajar mulai 
dipindahkan ke gedung SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang sekarang pada bulan 
januari 1998 dan bulan februari 1999 unit gedung baru yang telah selesai di bangun 
mulai digunakan. Pada tahun ajaran 1990-2000 jumlah siswa baru yang diterima
sebanyk 242 orang (6 kelas) yang diasuh oleh 36 guru tetap dan 5 orang tata usaha 
dan pelaksanaan harian kepala sekolah dijabat oleh Dra. Norma sitepu hingga 1 
november 1999, pada tanggal 1 desember 1999, pelaksanaan kepala sekolah diserah 
terimakan kepada Dra.Hayati Jakfar.

Pada tahun ajaran 2000-2001. Siswa baru yang diterima sebanyak 240 orang 
(6 kelas). Sampai 2000-2001, SMP in telah 2 kali melakukan siswa kelas III surat 
keputusan penegrian dari mendikbud Juwono Sudarsono No.291/01999 tanggal 20 
oktober 1999 diterima tanggal 20 juli 2000. Pada tanggal 29 agustus 2000. Pejabat 
pelaksanaan harian kepala sekolah (Dra. Hayati Jakfar) dilantik secara definitive 
kepala SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Pada tahun ajaran 2002-2004 jumlah siswa 
baru yang diterima sebanyak 670 orang (23 kelas) SMP Negeri 26 Bandar Lampung 
belum memiliki daftar isian kegiatan (DIK) sehingga belum memiliki anggaran biaya 
rutin dari pemerintah. Biaya operasional sekolah berumber dari sumbangan orang tua 
murid (BP3).

Tahun ajaran 2003-2005 terjadi pergantian kepala sekolah. Pada tanggal 1 
November 2004, sekolah dijabat oleh Drs. Edy Supriono. Pada tahun ini jumlah siswa 
baru yang diterima sebanyak 668 orang. Tahun ajaran 2005-2006 jumlah siswa baru 
yang diterima sebanyak 657 orang. Pada tahun 2007-2008 jumlah siswa yangditerima 
sebanyak 6676 orang. Pada tanggal 5 agustus 2007 terjadi pergantian kepala sekolah 



yang dijabat oleh Drs. Hi. Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd, pada tahun ajaran 2009-2010 
jumlah siswa yang diterima sebanyak 681 orang dari tahun ajaran 2010-2011. Jumlah 
siswa yang diterima sebanyak 666 oarang serta pelaksanaan harian kepala sekolah 
masih dijabat oleh bapak Drs. Hi. Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd.

Tahun ajaran 2011-2012 jumlah siswa yang diterima 628 orang atau (20 
kelas)  dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak Drs. Hi. 
Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd, dan pada tahun 2012-2013  jumlah siswa yang diterima 
sebnayak 666 orang (20 kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat 
oleh bapak Drs. Hi. Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd.

Pada tahun 2016-2016 jumlah siswa yang diterima sebnayak 675 orang (27 
kelas) dan pelaksanaan harian kepala sekolah masih dijabat oleh bapak Drs. Hi. 
Zamhasri, S.Pd, M.M.Pd., pada bulan januari tahun 2016 SMP Negeri 26 Bandar 
Lampung pindah lokasi dari jalan Imam Bonjol no.52 kemiling Bandar Lampung 
kejalan Pramuka Raden Imba Kusum no. 81 Kemiling Raya.

Pada tanggal 30 agustus 2016 SMP Negeri 26 Bandar Lampung pergantian 
struktur kepala sekolah dari bapak Hi. Zamhasri, S.Pd,M.M.Pd digantikan oleh bapak 
Wasiat, S.Pd,M.M.Pd.

B. Visi Dan Misi SMP Negeri 26 Bandar Lampung
visi merupakan abstraksi atau angan-angan idealuntuk diwujudkan bersama dalam 
waktu panjag. Adapun misi SMP Negeri 26 Bandar Lampung adalah “menjadi pusat 
sumber belajar bermutu” sedangkan misi diperlukanuntuk mewujudkan visi sekolah. 
Misi khusus SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang ditetapkan dalam profil sekolah 
adalah :
a)  Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasionl pada setiap angkatn
b) Meningkatkan prestasi dalam bidang KIR, OSN, MIPA, dan IPS
c)  Meningkatkan prestasi dalam bidang kepramukaan dan PMR
d)  Meningkatkan prestasi dalam bidang bola volley dan basket
e)  Meningkatkan prestasi dalam bidang seni buadaya daerah lampung
f) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari disekolah 
g) Melaksanakan program pengembangan diri bagi warga sekolah untuk mendorong 

perkembangan potesi diri
h) Melaksanakan pembelajaran berbasis karakter bangsa

C. Situasi Dan Kondisi  SMP Negeri 26 Bandar Lampung
SMP Negeri 26 Bandar Lampung terletak di Jalan Pramuka Raden Imba 

Kusum no. 81 Kemiling Raya. Letak bangunan sekolah yang sangat kondusif (kurang 
lebih1 km dari jalan raya)membuat suasana KBM berjalan dengan efektif, meskipun 
begitu posisi sekolah mudah dijangkau maupun dengan kendaran pribadi maupun 
kendaraan umum. SMP Negeri 26 Bandar Lampung memiliki luas 18000 m2 yang 
didukung oleh berbagai sarana fisik. Sarana fisik yang dimiliki meliputi lahandan 
bangunan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2.



Tabel 1.
Luas Keseluruhan SMP Negeri 26 Bandar Lampung

Lahan Luas(m2)
Luas keseluruhan tanah 18000

Tabel 2.
Sarana Fisik SMP Negeri 26 Bandar Lampung

1 Kepala sekolah 1 Baik
2 Wakil kepala sekolah 1 Baik
3 Kasubag TU 1 Baik
4 Tata Usaha 1 Baik
5 Guru 1 Baik
6 Kelas/belajar 13 Baik
7 Bimbingan Konseling 1 Baik
8 Lab IPA 1 Baik
9 Lab Komputer 1 Baik
10 Audio Language Center 1 Baik
11 Perpustakaan 1 Baik
12 OSIS / Seni 1 Baik
13 Mushola 1 Baik
14 UKS 1 Baik
15 WC 3 Baik
16 Koperasi 1 Baik
17 Gudang 3 Baik

Pengolahan kelas di SMP Negeri 26 Bandar Lampung pun tidak menemui 
kendala yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari:
a) Tersedianya lokal kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar
b) Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai 
c) Setiap kelas diasuh oleh seorang wali kelas yang bertanggung jawab terhadap kelas 
yang diasuhnya
d) Setiap kelas disediakan absensi kelas untuk setiap tatap muka oleh guru bidang 
study
e) Setiap kelas disediakan buku jurnal kemajuan kelas untuk mencatat kegiatan 
belajar mengajar yang berlangsung.
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