
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  

Lingkungan adalah tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk 

hidup sebagai komponen biotik dan makhluk tak hidup sebagai komponen 

abiotik yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, 

baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk tersebut 

dengan lingkungannya (Husein, 1992:6).  Semua komponen tersebut 

berinteraksi dan berperan sesuai dengan fungsinya untuk membentuk 

keseimbangan.  Keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak yang artinya 

lingkungan menjadi tidak seimbang jika terjadi perubahan lingkungan.  

Perubahan lingkungan tersebut dapat terjadi karena faktor alam, maupun 

karena perbuatan manusia.  Namun, manusia sebagai faktor dominan 

merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan 

lingkungan.   

Kompetensi dasar dari materi pokok pencemaran lingkungan pada semester 

genap kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah mengaplikasikan 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan.  Kompetensi dasar ini merupakan bentuk 

pendidikan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam salah satu materi 



 

 

pokok yang diajarkan di pendidikan formal.  Dengan diajarkannya materi 

pokok tersebut diharapkan siswa dapat mengaplikasikan apa yang telah 

mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari dengan bersikap baik dan peduli 

terhadap kelestarian lingkungan.  Kepedulian lingkungan adalah aspek penting 

dalam pengelolaan lingkungan.  Kepedulian menurut Lane dan Sears 

(Mulyadi, 2003:61) merupakan pencapaian terhadap sesuatu yang dikehendaki 

dan disenangi yang berorientasi ke depan.  Seseorang dikatakan peduli 

terhadap lingkungan, indikatornya adalah mereka akan memiliki sikap 

membela apa yang mereka senangi tersebut, sehingga jika seseorang peduli 

terhadap lingkungan, maka ia akan memiliki sikap untuk membela dan 

menjaga lingkungan. 

 

Sikap merupakan salah satu karakteristik afektif yang penting (Depdiknas, 

2008:4).  Dalam Sunarto dan Hartono (2002:181) disebutkan bahwa sikap 

adalah kesediaan seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu.  Seseorang dapat 

merespon positif atau pun negatif terhadap sesuatu tersebut.  Dalam penelitian 

ini, sikap yang diharapkan akan terbentuk adalah sikap positif siswa terhadap 

lingkungan yang akan membawa siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan 

senantiasa memperhatikan lingkungan agar kelestarian lingkungan dapat 

terjaga.  

 

Berdasarkan observasi di MTs. GUPPI Natar belum nampak bahwa siswa 

memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.  Hal ini terlihat dari 

kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan kelas dan lingkungan 

sekolah.  Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa siswa belum 



 

 

mengaplikasikan apa yang mereka peroleh dari materi Pencemaran 

Lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.  Keadaan ini mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian mengenai sikap siswa kelas VII MTs. GUPPI 

Natar untuk mengetahui seberapa tinggi sikap mereka terhadap lingkungan. 

 

Untuk mengetahui sikap siswa tersebut, peneliti akan menggunakan 

pendekatan pengungkapan nilai (values clarification approach) dengan 

metode diskusi dan tanya jawab.  Pendekatan pengungkapan nilai merupakan 

salah satu dari lima pendekatan pembelajaran afektif  yaitu pendekatan 

mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai (valuing 

process) yang bertujuan agar para siswa menyadari nilai-nilai yang mereka 

miliki, memunculkannya dan merefleksikannya (Sudrajat, 2008:3:a).  Yang 

dimaksud dengan nilai disini adalah suatu keyakinan tentang perbuatan, 

tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.  Target 

nilai tersebut cenderung menjadi ide dari sikap dan perilaku seseorang 

(Depdiknas, 2008:5), atau dengan kata lain, sikap merupakan pencerminan 

dari nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 

 

Dalam Sudijono (2007:76) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar siswa dari 

ranah sikap (affective domain) dapat dilakukan dengan pengamatan 

(observation), wawancara (interview), menyebarkan angket (questionnaire), 

dan memeriksa atau meneliti dokumen (documentary analysis).  Dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunakan lembar observasi dan angket untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap lingkungan.   

 



 

 

Penelitian tentang penerapan pendekatan pengungkapan nilai sebelumnya 

telah dilakukan oleh Ibrahim (2006:1) di SMUN I Banda Aceh.  Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang belajar topik lingkungan 

melalui pendekatan pengungkapan nilai menunjukkan perbedaan hasil belajar 

kognitif dan perubahan atau perkembangan nilai afektif terhadap masalah 

lingkungan daripada siswa yang belajar melalui pendekatan biasa. 

 

Penelitian lain tentang penerapan pendekatan pengungkapan nilai adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Suwiyadi (2005:5) di SMP Negeri 4 

Balikpapan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) pokok bahasan Kepedulian.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

perbedaan prestasi belajar siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol 

cukup signifikan.   

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Bagaimana sikap siswa kelas VII MTs. GUPPI Natar 

terhadap lingkungan melalui pendekatan pengungkapan nilai (values 

clarification approach) ?”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yakni untuk 

mengetahui sikap siswa kelas VII MTs. GUPPI Natar terhadap lingkungan 

melalui pendekatan pengungkapan nilai (values clarification approach). 

 



 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Siswa 

a. Dapat menyadari nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkannya, 

dan merefleksikannya (berupa sikap) dalam kehidupan. 

b. Mengetahui apakah mereka peduli terhadap lingkungan dan 

mempertinggi kesadaran tentang kelestarian lingkungan.  

2. Guru, dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang secara khusus 

mengembangkan kemampuan afektif siswa.  

3. Sekolah, dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap positif terhadap 

diri dan lingkungan. 

4. Peneliti 

a. Memberikan wawasan dan pengalaman mengenai pembelajaran yang 

tidak hanya menekankan pada pencapaian aspek kognitif dan 

psikomotor saja melainkan aspek afektifnya juga. 

b. Memberikan informasi bagi peneliti lain contoh pendekatan 

pembelajaran yang secara khusus mengembangkan kemampuan afektif 

siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, perlu diberikan 

penjelasan terhadap beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Pendekatan pengungkapan nilai (values clarification approach) 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran afektif, yaitu pendekatan 



 

 

mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai (valuing 

process) yang penggunaannya bertujuan agar para siswa menyadari nilai-

nilai yang mereka miliki, memunculkannya dan merefleksikannya dalam 

kehidupan. 

2. Sikap merupakan salah satu karakteristik afektif yang penting yang 

merupakan refleksi dari nilai yang yang dimiliki seseorang. 

3. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs. GUPPI  Natar 

semester genap tahun pelajaran 2009-2010. 

4.  Instrumen pembelajaran berupa Lembar Kerja Kelompok  (LKK) yang 

dibagikan kepada siswa dalam kelompok sebagai bahan diskusi. 

5. Instrumen  penilaian sikap siswa terdiri dari lembar observasi dan angket 

untuk mengetahui sikap siswa kelas VII MTs. GUPPI  Natar terhadap 

lingkungan. 

6. Sikap siswa dinilai berdasarkan lima jenjang aspek afektif, yaitu receiving 

(menerima atau memperhatikan), responding (menanggapi), valuing 

(menilai atau menghargai), organization (mengatur atau mengorganisasi), 

dan characterization (karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek nilai). 

 

F. Kerangka Pikir 

Masalah lingkungan merupakan masalah yang semakin penting untuk 

diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita.  

Menyelamatkan masa depan bumi bisa dilakukan oleh setiap orang.  

Kesadaran untuk peduli, memikirkan, dan ikut ambil bagian dalam upaya 

menjaga alam dan lingkungan semestinya ditanamkan sejak dini.  Isu-isu 



 

 

lingkungan baik jika diperkenalkan sejak dini melalui jalur pendidikan formal 

atau sekolah.  

 

Kompetensi dasar materi pencemaran lingkungan di kelas VII semester genap 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah mengaplikasikan peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan.  Sehingga diharapkan setelah mempelajari materi ini siswa dapat 

mengaplikasikan apa yang telah mereka peroleh dalam kehidupan mereka 

sehari-hari dengan memberikan sikap yang baik terhadap lingkungan. 

 

Di MTs. GUPPI Natar telah diajarkan materi pencemaran lingkungan di kelas 

VII pada semester genap sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan terlihat bahwa 

siswa kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, yang terlihat dari 

kondisi lingkungan kelas dan lingkungan sekolah.  Berdasarkan uraian 

tersebut terlihat bahwa siswa belum mengaplikasikan apa yang mereka 

pelajari dalam materi pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Hal-hal tersebut di atas mendorong peneliti berkeinginan untuk 

mendeskripsikan sikap siswa kelas VII MTs. GUPPI Natar terhadap 

lingkungan melalui Pendekatan Pengungkapan Nilai (values clarification 

approach).  Pendekatan Pengungkapan Nilai merupakan salah satu pendekatan 

yang diharapkan mampu membantu memunculkan nilai afektif siswa terhadap 

lingkungan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan sikap mereka tersebut.  

Nilai disini adalah values yang merupakan ide dalam bersikap atau berperilaku 

pada seseorang.  



 

 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode diskusi dan 

tanya jawab.  Siswa akan diberikan LKK yang berisi permasalahan mengenai 

lingkungan yang harus didiskusikan dengan kelompoknya.  Setelah selesai 

diskusi, wakil dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil 

diskusi mereka lalu guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan sikap siswa terhadap lingkungan (tercantum dalam RPP) 

kepada kelompok lain.   

 

Sikap-sikap siswa yang muncul pada saat pembelajaran akan dicatat ke dalam 

lembar observasi oleh observer.  Setelah pembelajaran selesai, siswa akan 

diminta untuk mengisi angket yang berisi pernyataan-pernyataan sikap siswa 

terhadap lingkungan.  Jadi, dengan diskusi dan tanya jawab, guru mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai yang dimiliki siswa kelas VII MTs. GUPPI Natar 

terhadap lingkungan dan kemudian membenahinya jika ada yang 

menyimpang.    

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

Keterangan: X  : variabel bebas (Pendekatan Pengungkapan Nilai 

atau values clarification approach) ; Y : variabel terikat (sikap 

siswa terhadap lingkungan). 
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