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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian 

ini merupakan karya inovasi pembelajaran tentang “MOTIVASI DAN 

KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH DALAM PEMBELAJARAN 

ENGINEERING DESIGN  PROCESS”. Penelitian ini didanai oleh Qitep in Science 

melalui kegiatan SEAQIS Research Grants 2017. 

Melalui penyusunan karya tulis ilmiah ini, peneliti mencoba menerapkan model 

pembelajaran engineering design process (EDP) di sekolah. Laporan penelitian ini 

memuat bagaimana langkah-langkah pembelajaran EDP dan dampaknya terhadap 

motivasi dan kemampuan memecahkan masalah. Banyak temuan yang dilaporkan 

dalam laporan karya tulis ini. 

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

mendukung dalam penulisan karya tulis ini. Peneliti juga menyadari bahwa didalam  

penyusunan karya tulis ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan 

dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca demi penyempurnaan karya tulis ini. 

              

Bandung,    Oktober 2017 

        Peneliti, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa pada 

setiap sendi kehidupan manusia di dunia. Globalisasi seolah-olah telah merobohkan 

tembok pembatas antara bangsa dan negara yang menghadirkan suatu persaingan 

terbuka dan kompetitif. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bebas dari efek 

globalisasi ini termasuk Indonesia. Salah satu tantangan bagi Indonesia adalah 

mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global dan 

memiliki keterampilan abad 21. 

Keterampilan abad 21 (21
st
 Century Skills) yang harus dimiliki oleh setiap 

siswa yaitu kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, kemampuan 

meneliti dan melek informasi, berpikir kritis, pemecahan masalah dan membuat 

keputusan, kewarganegaraan digital (digital citizenship) serta konsep-konsep dan 

pengoperasian teknologi (Permendikbud No. 21 tahun 2016). Salah satu 

keterampilan yang dituntut dalam abad 21 adalah kemampuan memecahkan 

masalah. Kemampuan memecahkan masalah penting dimiliki oleh setiap lulusan 

pendidikan mengingat permasalahan selalu muncul setiap saat. 

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembelajaran di sekolah 

Indonesia jarang mengasah kemampuan memecahkan masalah. Guru jarang 

melaksanakan pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan memecahkan 

masalah. Akibatnya siswa tidak terbiasa untuk memecahkan permasalahan dengan 

solusi terbaik. Hal ini diakibatkan guru kurang menguasai pembelajaran yang dapat 

merangsang kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Salah satu 

pembelajaran yang diharapkan dapat merangsang kemampuan memecahkan 

masalah adalah pembelajaran Engineering Design Procces (EDP) di sekolah 

(Berland, et al., 2014). 

EDP adalah proses merancang suatu sistem, komponen, atau proses untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan (ABET dalam Schubert, 2012). EDP 

memiliki dasar struktur analisis-sintesis-evaluasi (Cross dalam Hynes, 2012). 

Struktur ini menuntun siswa sebagai desainer melalui proses menganalisis masalah, 
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mensintesis sumber dan informasi ke dalam solusi, dan mengevaluasi solusi. EDP 

merupakan salah satu ide baru yang ditemukan untuk membimbing perkembangan 

pembelajaran di sekolah (National Research Council dalam Berland, et al., 2014). 

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Berland, et al. pada tahun 2014 di Amerika 

Serikat dan pada bidang Engineering. Berdasarkan penilitian tersebut, EDP mampu 

mengembangkan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu 

pembelajaran EDP juga sudah terintegrasi dengan pendidikan di Amerika Serikat 

sehingga siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis EDP. 

Berbanding terbalik dengan di Indonesia, EDP ini belum diterapkan pada siswa di 

sekolah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mencoba mengaplikasikan EDP ini 

di Indonesia karena Amerika Serikat dan Indonesia memiliki aspek-aspek dan 

kebiasaan yang berbeda. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

kemampuan siswa dalam merancang pemecahan masalah pencemaran lingkungan 

melalui EDP. Materi lingkungan ini dipilih dengan harapan siswa mampu peka dan 

peduli terhadap kondisi pencemaran lingkungan di Indonesia. Sebagaimana 

terkandung di dalam kurikulum 2013 bahwa salah satu kompetensi dasar materi 

lingkungan ini adalah siswa dituntut untuk mampu memecahkan masalah 

lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya 

pelastarian lingkungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

“Bagaimanakah motivasi belajar dan  kemampuan siswa dalam merancang 

pemecahan masalah pencemaran lingkungan melalui pembelajaran EDP?” 

 

C. Tujuan 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan motivasi belajar siswa 

dan menganalisis kemampuan siswa dalam merancang pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan melalui pembelajaran EDP. Adapun tujuan khususnya 

yaitu:  
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1. Mengidentifikasi kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah 

pencemaran lingkungan. 

2. Mengidentifikasi kemampuan siswa dalam menemukan solusi masalah 

pencemaran lingkungan. 

3. Mengidentifikasi kemampuan siswa dalam mendesain pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan. 

4. Mengidentifikasi kemampuan siswa dalam membuat model dan mengevaluasi 

model pemecahan masalah pencemaran lingkungan. 

5. Mengidentifikasi kemampuan siswa mendesain ulang pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan. 

6. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa selama pembelajaran EDP 

dilaksanakan. 

 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia 

pendidikan, antara lain: 

1. Memberikan alternatif pembelajara Biologi pada materi pencemaran lingkungan 

yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis EDP. 

2. Menambah pengalaman siswa dalam belajar materi lingkungan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan data awal atau acuan dalam penelitian lain yang 

sejenis dan apat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan bahan 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Engineering Design Process (EDP) 

EDP adalah proses merancang suatu sistem, komponen atau proses untuk 

memenuhi keinginan yang dibutuhkan (ABET dalam Schubert, Jacobitz dan Kim, 

2012). Menurut Mangold dan Robinson (2013), menyatakan bahwa EDP juga 

merupakan proses pengambilan keputusan, biasanya berulang, dimana konsep sains, 

matematika, dan rekayasa dasar diterapkan untuk mengembangkan solusi optimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara elemen fundamental dari proses 

perancangan adalah pengembangan tujuan dan kriteria, sintesis, analisis, konstruksi, 

pengujian, dan evaluasi. EDP merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan 

mengenalkannya pada disiplin rekayasa (Mangold dan Robinson, 2013). 

EDP memiliki dasar struktur analisis-sintesis-evaluasi (Cross dalam Hynes, 2012). 

Struktur ini menuntun siswa sebagai desainer melalui proses menganalisis masalah, 

mensintesis sumber dan informasi ke dalam solusi, dan mengevaluasi solusi. EDP 

merupakan salah satu ide baru yang ditemukan untuk membimbing perkembangan 

pembelajaran di sekolah (National Research Council dalam Berland, Steingut dan Ko, 

2014).Tahapan EDP diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut ini: 

 

(Jolly, 2015) 

Gambar 2.1 Tahapan Engineering Design Process 
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EDP ini merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki tahapan sebagai 

berikut: 

a. mengidentifikasi masalah 

b. menentukan solusi untuk permasalahan yang ditemukan 

c. merancang solusi ke dalam bentuk desain atau model 

d. membuat dan menguji efektivitas dalam menyelesaikan masalah 

e. mendesain ulang rancangan dan model solusi terbaru jika solusi sebelumnya dinilai 

tidak efektif. 

Penggunaan EDP secara umum diperkenalkan kepada siswa di awal pembelajaran 

melalui kegiatan kelas pendek dan kemudian dieksplorasi lebih dalam karena 

menerapkan proyek jangka panjang. EDP juga berlaku untuk masalah di luar rekayasa 

dan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Inilah salah satu alasan mengapa guru di 

sekolah sangat bersemangat membawanya ke kelas (Berland, dkk., 2014). 

Van Meeteren dan Zan (2010) mengemukakan bahwa proses perancangan sudah 

ada dalam program anak usia dini yang berkualitas tinggi, terutama yang bersifat 

konstruktivis di alam. Meskipun hal ini mungkin terjadi pada persentase sekolah yang 

rendah, hal itu masih belum dilaksanakan dalam skala besar. Alasan mengapa hal ini 

dapat terjadi karena terbatasnya waktu untuk memenuhi standar negara, sumber daya 

terbatas untuk di sekolah, atau kriteria penilaian untuk pendidikan rekayasa. 

EDP salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, 

dengan karakteristik (1) sangat iteratif, (2) terbuka, karena ada banyak kemungkinan 

solusi, (3) konteks yang berarti untuk belajar ilmiah, matematika, dan konsep teknologi, 

dan (4) stimulus terhadap sistem berpikir, pemodelan, dan analisis (Van Meeteren, 

2010). Dengan semua karakteristik tersebut, EDP adalah strategi pedagogis yang 

potensial. Analisis adalah salah satu gagasan kunci yang baru bagi pendidikan. Begitu 

siswa memilih solusi potensial, mereka menganalisa dan mengevaluasi solusinya untuk 

mengetahui apakah itu solusi optimal. Langkah ini dalam prosesnya melampaui hanya 

mencoba mendapatkan jawaban "benar", namun membantu siswa menyadari bahwa ada 

lebih dari satu jawaban yang benar. Jenis pembelajaran ini biasanya tidak diperkenalkan 

pada pendidikan anak usia dini. Apabila tanpa dimasukkannya proses analisis ke 

masalah, memecahkan siswa sering gagal dalam metode trial and error. Langkah 
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analisis EDP juga memungkinkan siswa untuk mulai membuat keterkaitan antara 

prototipenya, solusi akhir dan hasil pengujian prototipe atau solusinya (Berland, dkk., 

2014). 

Salah satu nilai positif dari EDP adalah pengembangan pemikiran kritis dan 

keterampilan metakognitif dunia nyata, keterampilan yang bersifat adaptif dan 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Namun, pengembangan keterampilan ini 

biasanya diserahkan kepada humaniora. EDP cocok untuk jenis studi yang bersifat 

iteratif (proses yang berulang) dan menganalisis beragam solusi potensial. Selain itu, 

penting untuk ditunjukkan bahwa EDP saat diciptakan sebagai proses perancangan, 

dapat digunakan di luar desain (Mangold dan Robinson, 2013). Kurikulum yang 

dikembangkan di sini menggunakan EDP untuk mengatasi banyak situasi dan masalah 

yang tidak terbatas pada desain produk atau sistem. EDP dipilih sebagai metode untuk 

mengajarkan manfaat rekayasa "pemikiran desain" bukan semata-mata subjek desain. 

"Pemikiran desain" dicirikan oleh seperangkat keterampilan yang mencakup 

menghadapi ketidakpastian, menggunakan perkiraan, simulasi, dan eksperimen untuk 

membuat keputusan yang efektif (Mangold dan Robinson, 2013). Pada EDP 

menunjukkan bahwa ada dua model preskriptif yang dapat dicirikan berdasarkan tingkat 

abstraksi yang dipertimbangkan dan aliran fokus kognitif dari masalah ke produk. 

Perbedaan ini tercermin pada literatur pendidikan. Dua pendekatan pedagogis untuk 

menangani masalah dan tugas terbuka yaitu pembelajaran berbasis masalah (PBM) dan 

pembelajaran berbasis proyek (PBP). Kelebihan dan kekurangan PBM dan PBP sebagai 

berikut. 

Kelebihan dari model PBM (Ismaimuza, 2010): 

1. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

2. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

3. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana menstansfer pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.  

4. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis 

dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan 

baru. 
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Kekurangan dari model PBM (Ismaimuza, 2010): 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan 

untuk mencoba  

2. Keberhasilan strategi pembelajaran malalui PBM membutuhkan cukup waktu untuk 

persiapan  

3. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha untuk memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

Kelebihan dari model PBP (Susanawati, Diantoro dan Yuliati, 2013): 

1. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah yang 

kompleks. 

2. Meningkatkan kolaborasi. 

3. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan 

komunikasi. 

4. Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 

Kekurangan model PBP (Susanawati, Diantoro dan Yuliati, 2013): 

1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak 

3. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 

4. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan 

informasi akan mengalami kesulitan. 

5. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok.  

 

Berikut merupakan kelebihan dari EDP (Berland, dkk., 2014): 

1. Berfokus pada kegiatan yang berpusat pada peserta didik, terbuka, dan konstruktivis 

2. Memperkenalkan keterampilan pra-rekayasa yang biasanya tidak dibahas dalam 

pendidikan 

3. Siswa yang terpapar ke lingkungan kerja teknik otentik, termasuk proyek yang 

berorientasi pada tim, dan 
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4. Mengarahkan siswa menuju pemikiran kritis adaptif, untuk melibatkan mereka 

dalam mengembangkan keterampilan metakognitif. 

EDP ini tidak dapat terpisah dengan Science, Technology, Engineering, 

Mathematic (STEM). EDP merupakan bagian dari STEM. EDP memberikan proses 

yang fleksibel yang mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah untuk 

menciptakan dan mengembangkan solusi. Beberapa literature juga menjelaskan EDP 

menunjukkan langkah dasar yang sama. Dalam proses ini, siswa mendefinisikan 

masalah, latar belakang penelitian, mengembangkan beberapa ide untuk solusi, 

mengembangkan dan menciptakan prototipe alat, dan kemudian menguji, 

mengevaluasi, dan mendesain ulang rancangan/prototipe. Cenderung sama dengan 

langkah-langkah metode ilmiah, EDP membantu siswa untuk mencoba ide-ide berbasis 

penelitian mereka sendiri, mengambil pendekatan yang berbeda, membuat kesalahan, 

menerima dan belajar dari mereka, dan coba lagi. Fokus pada pengembangan solusi 

(Jolly, 2015). 

EDP pada prinsipnya hampir sama dengan PBM yaitu pembelajaran yang 

mengembangkan pemecahkan masalah. Berikut merupakan sintak PBM menurut 

Arends (dalam Ismaimuza, 2010) yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Model PBM dan EDP 
Tahapan PBM Tingkah Laku Guru 

(PBM) 

Tahapan EDP Tingkah Laku 

Guru (EDP) 

Tahap 1: Orientasi 

siswa pada masalah 

 

Guru menjelaskan 

tujuan pembelaajaran, 

menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa agar 

terlibat pada pemecahan 

masalah yang 

dipilihnya. 

Tahap 1: 

Mengidentifikasi 

Masalah 

Guru mengarahkan 

siswa untuk 

mengidentifikasi 

masalah suatu 

permaslahan yang 

sudah ditentukan. 

Tahap 2: 

Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

 

Guru membantu siswa 

untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang 

berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

Tahap 2: 

Menentukan 

Solusi 

Guru membantu 

siswa untuk 

menentukan solusi 

dari permaslahan 

yang telah 

teridentifikasi. 
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Tahapan PBM Tingkah Laku Guru 

(PBM) 

Tahapan EDP Tingkah Laku 

Guru (EDP) 

 

Tahap 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individual dan 

kelompok 

 

Guru mendorong siswa 

untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, 

melaksanakan 

eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan 

masalahnya. 

Tahap 3: 

Mendesain 

Model Prototipe 

alat 

Guru membimbing 

siswa untuk 

mendesain model 

prototipe alat yang 

dipilih berdasarkan 

solusi. 

Tahap 4: 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

Guru membantu siswa 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan, 

video dan model serta 

membantu mereka 

berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap 4: 

Membuat dan 

menguji Model 

Prototipe alat 

Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat model 

prototipe alat yang 

telah didesain 

berdasarkan solusi 

dan mengujinya. 

Tahap 5: 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa 

melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

Tahap 5: 

Mendesain 

Ulang Model 

Prototipe alat 

Guru membantu 

siswa melakukan 

refleksi atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka 

dan proses-proses 

yang mereka 

gunakan dan 

melakukan desain 

ulang.  

Dari Tabel 2.1, terlihat jelas ada persamaan antara EDP dengan PBM 

yaitupembelajaran yang berbasis pada masalah. Namun ada hal yang membedakan 

antara EDP dengan PBM, hal yang membedakannya yaitu adanya tahapan medesain 

ulang pada EDP. Penjelasan khusus setiap tahap dalam EDP akan dikemukakan pada 

paparan selanjutnya. 

 

B. Kemampuan Merancang Suatu Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu proses menemukan suatu respon yang tepat 

terhadap suatu situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pemecahan masalah. Dalam 
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pengembangan pembelajaran ini, merancang suatu pemecahan masalah didefinisikan 

sebagai proses atau upaya untuk mendapatkan suatu penyelesaian tugas atau situasi 

yang benar-benar sebagai masalah dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah 

diketahui. Kemampuan merangcang suatu pemecahan masalah ini didukung oleh 

kemampuan-kemampuan lainnya, seperti kemampuan mengidentifikasi masalah, 

kemampuan menetukan solusi, kemampuan mendesain model prototipe alat, 

kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat, dan kemampuan mendesain 

ulang sehingga suatu masalah dapat terpecahan. Berikut adalah penjelasan yang lebih 

rinci tentang kemampuan-kemampuan dalam merancang pemecahan masalah: 

1. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah diperlukan adanya perpindahan dari pernyataan 

masalah umum (misalnya, menyediakan akses makanan ke seluruh dunia) ke masalah 

spesifik yang dapat dipecahkan oleh desainer (misalnya, mengembangkan jalan di 

daerah pedesaan untuk akses makanan, atau merancang tanaman pangan yang dapat 

tumbuh di iklim yang gersang). National Research Council (dalam Yang, 2005), 

menyatakan bahwa dalam mengidentifikasi masalah desainer perlu mengajukan 

pertanyaan untuk menentukan permasalahan, menentukan kriteria untuk solusi yang 

berhasil, dan mengidentifikasi hambatan. Ada kesepakatan umum bahwa penyelesaian 

karya desain yang berhasil, memerlukan perhatian yang cermat untuk mengumpulkan 

informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukanYang (2005) waktu yang dihabiskan untuk desain secara umum bukanlah 

faktor kunci keberhasilan individu melainkan waktu yang dihabiskan untuk 

mendefinisikan masalah yang menjadi penentunya. Mendefinisikan masalah dengan 

baik tampaknya mendukung rancangan yang lebih berhasil. Namun, siswa sering 

meminimalkan waktu mereka dalam memahami konteks masalah (Yang, 2005).  

2. Kemampuan Menentukan Solusi 

National Academy of Engineers & National Research Council (dalam Berland, 

dkk., 2014) menyatakan bahwa setiap masalah akan memiliki beberapa kemungkinan 

solusi sehingga desainer/perancang harus memilih. Karakteristik ini menyematkan dua 

ciri utama dari desain: pertama, desainer harus menghasilkan banyak solusi; kedua, 

mereka harus mengembangkan sistem untuk memilih solusi tersebut sesuai dengan 

permasalahan (Ball, dkk., dalam Berland, dkk., 2014). Penekanan yang diberikan untuk 
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menghasilkan banyak solusi mencerminkan praktik desainer berpengalaman. Namun, 

hasil temuan dari Newstetter dan McCracken (2001) > 50%  siswa melakukan kajian 

terlebih dahulu. 

3. Kemampuan Mendesain Model Prototipe Alat 

Kemampuan ini paling baik dipahami jika dibandingkan dengan karakteristik 

lainnya. Tahap mendesain model prototipe alat adalah strategi untuk memilih solusi 

yang mungkin dan dapat menjadi alat kunci untuk mengukur kebutuhan selama definisi 

masalah. Banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menentukan alat dan 

bahan yang akan dibutuhkan serta cara kerja yang akan dilakukan. Desainer dapat 

mendesain model prototipe alat sesuai dengan solusinya. Seiring dengan pemikiran 

analitis dan pemecahan masalah konseptual, desainer pada tahap ini memerlukan 

pemikiran matematis sebagai bagian penting dari pekerjaan teknik (Perlow dan Bailyn 

dalam Berland, dkk., 2014). Selain menjadi aspek fundamental dari perancangan teknik, 

mendesain model prototipe alat adalah peluang utama untuk mengintegrasikan 

pengetahuan matematika dan sains (Berland, dkk., 2014). Mendesain model prototipe 

alat memerlukan adanya pemikiran, sehingga memicu siswa untuk inisiatif dan inovatif 

dalam berpikir. Seseorang yang sering mendesain maka akan memunculkan inovasi 

terbaru (Susanawati, dkk., 2013). 

4. Kemampuan Membuat dan Menguji Model Prototipe Alat 

Kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat merupakan lanjutan 

setelah mendesain model prototipe alat. Pada tahapan membuat model prototipe alat ini, 

desainer mencoba merealisasikan solusi yang telah dipilih dan telah didesain untuk 

direalisasikan dan diuji. Seperti yang dikemukakan oleh Julie (dalam Galbraith, 2012), 

bahwa pemodelan ini juga memerlukan keterbukaan, kritik, penyuluhan, dan adaptasi 

model yang ada dengan maksud untuk memahami mekanisme model konstruksi 

matematis yang mendasarinya. Jadi pemodelan dapat dilihat sebagai 'kendaraan' untuk 

belajar dan menerapkan konten matematika dan sains. Pada tahap ini merupakan 

keterampilan kinerja siswa dalam membuat dan menguji model prototipe alat. Pada 

tahap ini penting sekali untuk para desainer memiliki pengetahuan akan alat dan bahan 

yang akan digunakan. 
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5. Kemampuan Mendesain Ulang 

Kemampuan terakhir dari EDP adalah proses berulang (iterasi). Iterasi adalah 

komponen penting dari desain. Proses desain tidak dapat diselesaikan melalui satu 

prosedur karena adanya dependensi informasi yang kompleks (Smith dan Tjandra dalam 

Berland, dkk., 2014). Iterasi mengacu pada proses peninjauan kembali langkah-langkah 

yang telah selesai sebelumnya untuk memperbaiki disain. Hal ini dapat terjadi pada 

setidaknya dua skala: pengulangan fisik langkah atau proses atau eksperimen pemikiran 

mental yang digunakan untuk menghasilkan dan mengevaluasi solusi yang mungkin 

(Jin dan Chusilp, 2006). Beberapa peneliti menemukan bukti bahwa solusi kreatif dapat 

diciptakan karena pengoptimalan gagasan atau gagasan mengarah pada pengintegrasian 

lebih lanjut dari gagasan tersebut (Dorst dan Cross, 2001; Maher dan Tang, 2003). 

Setelah meninjau sejumlah model iterasi, Smith dan Tjandra(dalam Berland, dkk., 

2014) menemukan bahwa kualitas desain yang dihasilkan oleh subjek mereka kurang 

bergantung pada proses iterasi, seharusnya proses meninjaui kembali dapat 

membangkitan konsep mereka dalam iterasi. 

 

C. Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata bahasa Latin movere yang berarti menggerakan. 

Berdasarkan pengertian ini makna motivasi menjadi berkembang. Wlodkowski (1985) 

dalam Tirman (2009) menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan 

atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan (persistence) 

pada tingkah laku tersebut. Ames dan Ames (1984) dalam Tirman (2009) 

mendefinisikan motivasi sebagai perspektif yang dimiliki seseorang mengenai dirinya 

sendiri dan lingkunganya. Dalam konsep ini, siswa akan berusaha mencapai suatu 

tujuan karena dirangsang oleh manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh.  

 

 

D. Deskripsi Materi Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Kurikulum 2013 

(Kurtilas) 

Materi pencemaran lingkungan disusun berdasarkan Kurikulum 2013 (Kurtilas), 

dalam Kurtilas materi ini diajarkan di kelas X MIA semester 2 sebagai materi paling 

akhir. Materi pencemaran lingkungan ini tercakup dalam 4 kompetensi inti yang 
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diuraian menjadi 7 kompetensi dasar. Adapun karakteristik dari materi pencemaran 

lingkungan adalah materi yang sangat konstektual, berkaitan erat dan sangat dekat 

dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, materi ini digunakan sebagai 

materi dalam penelitian, karena dalam penelitian ini dibutuhkan materi yang dapat 

merangsang siswa untuk berpikir, dengan materi yang  hubungannya erat dengan 

kehidupan manusia diharapkaan siswa dapat merancang suatu pemecahan masalah 

lingkungan (pencemaran lingkungan). Hal yang terpenting dalam materi ini adalah 

siswa akan memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga 

siswa akan lebih sadar akan peran manusia terhadap berbagai hal yang terjadi di 

lingkungan. Hasil akhirnya siswa-siswa yang sadar lingkungan dan penuh inovasi dalam 

upaya menjaga kelestarian lingkungan. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 23/1997 tentang  pengelolaan lingkungan hidup 

menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya 

makhluk hidup, zat, energy 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 peruntukkannya.  

Lebih lanjut dijelaskan, pencemaran sering pula diklasifikasikan menurut pola 

pengelompokannya. Pengelompokan menurut medium lingkungannya dapat 

menghasilkan pencemaran udara, air, tanah, makanan dan social sedagkan 

pengelompokkan menurut sifat sumber bisa menghasilkan perncemaran primer dan 

pencemaran sekunder. 

Zat atau bahan yang dapat megakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat 

suatu zat disebut polutan itu biila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap 

makhluk hidup. Contohnya karbon dioksida dengan kadar 0,033% diudara berfaedah 

bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. 

Suatu zat dapat disebut polutan apabila jumahnya melebihi jumlah normal, berada pada 

waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak tepat (Starr, C. et al. 

2012,hlm. 105). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Sukmadinata, 2011). Penelitian ini 

menggambarkan profil siswa saat merancang suatu pemecahan masalah pencemaran 

lingkungan melalui Engineering Design Procces (EDP). Peneliti mendeskripsikan 

setiap profil siswa pada kelas EDP 1 dan EDP 2. Hal ini dimaksudkan supaya temuan 

dalam proses penelitian dapat digambarkan secara komprehensif. Beberapa tahapan 

dalam EDP ini sebelumnya telah diperkenalkan terlebih dahulu kepada siswa pada 

materi ekosistem. 

 

B. Definisi Operasional 

1. Engineering Design Procces (EDP) adalah model pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan merancang pemecahan suatu masalah pada 

materi pencemaran lingkungan melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi 

masalah, memikirkan solusi, membuat rancangan dan menguji suatu rancangan yang 

akan dilakukan siswa serta mendesain ulang/memodifikasi agar rancangan tersebut 

lebih baik. 

2. Kemampuan siswa dalam merancang suatu pemecahan masalah yang dimaksud 

yaitu kemampuan merancang suatu pemecahan masalah lingkungan melalui 

kemampuan dari tahapan EDP untuk menghasilkan rancangan desain produk daur 

ulang limbah atau rancangan rekayasa upaya pelestarian lingkungan yang diukur 

melalui non tes (rubrik). 

3. Kemampuan mengidentifikasi masalah yaitu kemampuan siswa dalam memahami 

berbagai permasalahan pencemaran lingkungan dan menentukan rumusan masalah 

yang diukur berdasarkan jawaban siswa dalam LKS yang kemudian dilakukan 

penilaian dengan rubrik. Kemampuan menentukan solusi yaitu kemampuan siswa 

dalam menemukan banyak solusi dan memilih solusi yang paling dianggap benar 
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oleh siswa dan kemampuan membuat hipotesis yang diukur berdasarkan jawaban 

siswa dalam LKS yang kemudian dilakukan penilaian  dengan rubrik. 

4. Kemampuan mendesain model prototipe alat pemecahan masalah yaitu kemampuan 

siswa dalam mendesain model prototipe alat berdasarkan solusi yang telah dipilih, 

menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan, menentukan ukuran/jumlah serta 

fungsi pada alat tersebut, membuat cara kerja yang berurutan dalam bentuk diagram 

alir dan menyertakan gambar rancangan yang diukur berdasarkan jawaban siswa 

dalam LKS yang kemudian dilakukan penilaian  dengan rubrik. 

5. Kemampuan membuat model prototipe alat adalah kemampuan dalam membuat 

model prototipe alat berdasarkan desain/rancangan yang telah diajukan kemudian 

produknya akan diukur melalui rubrik. 

6. Kemampuan mendesain ulang model prototipe alat adalah kemampuan siswa 

mengevaluasi dan merancang ulang model prototipe alat apabila model model 

prototipe alat tersebut dianggap kurang optimal oleh siswa. 

 

C. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Parongpong Kabupaten Bandung Barat. 

Partisipan pada penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 3 dan 4 yang terdiri dari 25 

orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Siswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

masing-masing kelas sebanyak 30 siswa. Pemilihan kelas X MIA 3 dan 4 ini dilakukan 

secara convinience sampling. Peneliti memilih partisipan karena kemudahan peneliti 

dalam melakukan proses penelitian dan partisipan bersedia untuk diteliti  serta dapat 

membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2015). 

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Masalah yang ada diidentifikasi, kemudian referensi buku atau jurnal mengenai 

EDP dicari dan dianalisis. 

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen penelitian dibuat. 

c. Judgement instrumen dan RPP dilakukan kepada rekan sejawat (guru) di 

Kabupaten Bandung Barat. Judgement RPP ini dimaksudkan supaya proses 

penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan pembelajaran di sekolah. 
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d. Uji coba instrument dilakukan. 

e. Perbaikan/revisi instrumen.  

f. Kelas yang akan dijadikan penelitian ditentukan.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Penelitian ini dilakukan dalam dua kali pertemuan dengan lima tahap    

pembelajaran pada setiap kelas. Pembelajaran pada setiap kelas berbasis EDP. 

Hal yang dibedakan antara kelas EDP 1 dan EDP 2 yaitu pada petunjuk 

praktikum yang akan dilakukan siswa pada pertemuan selanjutnya.  Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada Lampiran 1. 

b. Pada pertemuan pertama dibentuk 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 

orang. Siswa diminta untuk untuk melakukan studi terhadap beberapa kasus 

pencemaran lingkungan. 

c. Setelah dilakukan observasi terhadap beberapa kasus pencemaran lingkugan, 

siswa diminta merancang suatu pemecahan masalah lingkungan tersebut pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Dalam LKS 

tersebut terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dalam EDP diantaranya 

menemukan masalah, membuat rumusan masalah, menentukan solusi untuk 

permasalahan yang ditemukan, merancang solusi ke dalam bentuk desain atau 

model prototipe alat, pada tahapan merancang ini mencakup alat dan bahan yang 

diperlukan serta cara kerja dari desain model prototipe alat yang akan dibuat. 

Pada tahap merancang desain model prototipe alat ini yang menjadi pembeda 

antara kelas EDP 1 dan EDP 2, yaitu pada kelas EDP 1 siswa menentukan 

sendiri alat dan bahan yang akan mereka butuhkan sesuai dengan solusi yang 

diajukan siswa secara individu sedangkan pada kelas EDP 2 siswa memilih alat 

dan bahan yang telah disediakan di dalam LKS sesuai dengan solusi yang 

diajukan siswa secara individu. 

d. Kemudian tahapan selanjutnya siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 

menentukan rancangan mana yang akan dijadikan rancangan kelompok pada 

tahap membuat dan menguji model prototipe alat.  
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e. Setelah rancangan kelompok ditentukan oleh siswa, siswa diminta untuk 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan berdasarkan rancangan masing-

masing kelompok yang akan dibawa pada saat pertemuan kedua. 

f.  Pada pertemuan kedua, siswa membuat dan menguji model prototipe alat yang 

telah diajukan berdasarkan rancangan kelompoknya. 

g. Setelah diuji, tahap selanjutnya yaitu  mengevaluasi model prototipe alat yang 

telah dibuat dan diuji dalam menyelesaikan masalah untuk mendesain ulang 

rancangan dan model solusi terbaru jika solusi sebelumnya dinilai tidak efektif. 

h. Ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan dan siswa mengisi LKS suatu 

pemecahan masalah, keterampilan siswa dalam merancang suatu pemecahan 

masalah lingkungan dinilai oleh guru menggunakan rubrik. Penilaian dilakukan 

di kelas EDP 1 dan kelas EDP 2. Rubrik dapat dilihat pada Lampiran 3. 

i. Kemudian siswa diberikan evaluasi berupa soal pilihan ganda (posttest) kepada 

masing-masing kelas. Soal posttest dapat dilihat pada Lampiran 4. 

j. Penilaian angket juga diberikan kepada kelas EDP 1 untuk menilai persepsi 

siswa mengenai penerapan EDP pada pembelajaran pencemaran lingkungan. 

Angket dapat dilihat pada Lampiran 5. 

k. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, lembar observasi digunakan oleh 

observer untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 

prosedur tahapan EDP. Lembar observasi dapat dilihat pada Lampiran 6. 

l. Selain itu, dilakukan juga wawancara terhadap 3 orang siswa yang memiliki 

nilai posttest rendah sebagai data pendukung. Lembar wawancara dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 

 

3. Tahap Pasca Pelaksanaan Penelitian 

a. Analisis rubrik dilakukan pada masing-masing kelas saat proses pembelajaran 

dan hasil posttest siswa setiap kelas. 

b. Data digunakan untuk pembahasan hasil penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 

d. Laporan hasil penelitian disusun. 
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E. Pengumpulan Data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara rinci jenis data yang diperlukan, 

instrumen yang digunakan, dan tahapan-tahapan teknis pengumpulan datanya. 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan lebih dari satu instrumen 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan realiabilitas data.  Data yang diperlukan, 

instrumen dan bentuk instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Data, Instrumen dan Bentuk Instrumen 

Jenis Data Instrumen Bentuk Instrumen 

Kemampuan 

Merancang 

suatu 

Pemecahan 

Masalah 

Kemampuan mengidentifikasi 

masalah 

Lembar observasi, 

rubrik dan soal PG 

Nontes dan tes 

Kemampuan menentukan 

solusi 

Lembar observasi, 

rubrik dan soal PG 

Nontes dan tes 

Kemampuan mendesain 

model prototipe alat 

Lembar observasi, 

rubrik dan soal PG 

Nontes dan tes 

Kemampuan membuat model 

prototipe alat 

Lembar observasi 

dan rubrik 

Nontes 

Kemampuan mendesain 

ulang 

Lembar observasi, 

rubrik dan soal PG 

Nontes dan tes 

Persepsi dan Motivasi Siswa dalam 

pembelajaran EDP 

Angket dan 

wawancara 

Nontes  

 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 instrumen yaitu lembar observasi 

aktivitas guru, rubrik kemampuan merancang pemecahan masalah, soal posttest, angket 

motivasi dan wawancara. Hal tersebut tercantum pada Tabel 3.1. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengobsevasi kegiatan di masing-masing kelas 

selama pembelajaran berbasis EDP. Lembar observasi ini sangat penting karena jika 

siswa tidak melakukan prosedur dengan benar sesuai dengan tahapan EDP maka akan 

berpengaruh terhadap kemapuan siswa dalam merancang suatu pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan. Kisi-kisi lembar observasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi lembar observasi 

No Tahap Kegiatan yang diobservasi Jumlah 

1. Kegiatan 

Awal/Persiapan 

1,2,3,4,5,6,7,8 8 

2. Kegiatan Inti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16  16 

3. Kegiatan Penutup 1,2,3,4 4 

 

2. Rubrik Penilaian Kemampuan Merancang Pemecahan Masalah melalui EDP 

Rubrik penilaian kemampuan merancang suatu pemecahan masalah melalui EDP 

diadaptasi dari rubrik penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adams dan Crismond 

(2012). Kemampuan merancang suatu pemecahan masalah dapat dianalisis dengan baik 

selama proses pembelajaran. Gagasan ini berfokus pada bagaimana siswa memahami 

permasalahan, menentukan solusi, mendesain model prototipe alat, membuat dan 

menguji model prototipe alat serta mendesain ulang rancangan apabila dirasa kurang 

efektif. Kisi-kisi rubrik merancang suatu pemecahan masalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi rubrik merancang suatu pemecahan masalah 

No Tahapan EDP Indikator Nomor 

soal 

Keterangan 

1. 

Mengidentifikasi Masalah 

Permasalahan 1 

Individu 

2. Rumusan Masalah 2 

3. 

Menemukan Solusi 

Menentukan Solusi 3 

4. Hipotesis 4 

5. Merancang solusi ke dalam 

bentuk desain atau model 

 

Alat dan bahan yang digunakan 5 

6. Langkah kerja (rancagan) 6 

7. 
Membuat dan menguji model 

Hasil Pengamatan 7 Kelompok 
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No Tahapan EDP Indikator Nomor 

soal 

Keterangan 

8. prototype alat Kesimpulan 8 

9. Air yang dihasilkan rubrik 

10. Model prototype alat rubrik 

11. Mendesain Ulang Mengevaluasi dan mendesain 

ulang 

rubrik 

 

3. Posttest Berupa Soal Pilihan Ganda (PG) 

Posttest ini digunakan untuk menilai hasil ulang kemampuan merancang suatu 

pemecahan masalah pada kasus lain yang dilakukan secara individu. Hal ini sangat 

penting diteliti karena peneliti bermaksud untuk melihat pola keterkaitan antara kosep 

yang siswa miliki pada tahapan kemampuan dalam EDP. Kisi-kisi posttest sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi posttest 

No. Indikator Item Nomer Jumlah 

1. Mengidentifikasi masalah 

pencemaran lingkungan 

1, 2, 3 3 

2. Menemukan solusi masalah 

pencemaran lingkungan 

4, 5, 6 3 

3. Mendesain model prototype alat 

pemecahan masalah pencemaran 

lingkungan 

7, 8, 9 3 

4. Mendesain model prototype alat 

pemecahan masalah pencemaran 

lingkungan 

10, 11, 12 3 
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4. Angket Persepsi Siswa Mengenai Pembelajaran Berbasis EDP 

Angket ini digunakan untuk mengetahui persepsi siswa mengenai pembelajaran 

berbasis EDP. Hal ini sangat penting diteliti karena peneliti bermaksud untuk melihat 

pola tahapan EDP yang dianggap sulit oleh siswa. Kisi-kisi angket sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi angket Persepsi Siswa 

No Indikator 
Item 

Nomer 

Pernyataan 

Positif/Negatif 
Jumlah 

1. Motivasi 1 dan 2 Positif 2 

2. Kebermaknaan 3 Positif 1 

3. Kemampuan merancang 

suatu pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan 

4 dan 5 Positif dan 

negatif 

2 

 

5. Wawancara 

Wawancara ini merupakan wawancara yang tidak terstruktur yang dilakukan 

kepada 3 orang siswa yang memiliki nilai posttest terendah.Wawancara ini digunakan 

sebagai data pendukung untuk mengetahui kendala siswa pada saat pembelajaran 

berbasis EDP. Hal ini sangat penting diteliti karena peneliti bermaksud untuk melihat 

faktor lain yang mempengaruhi siswa dalam penelitian. Kisi-kisi wawancara sebaagai 

berikut: 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Wawancara 

No Pertanyaan Jumlah 

1. Kesulitan tahapan EDP 2 

2. Alasan kesulitan 2 
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G. Analisis Data 

1. Analisis Ketercapaian Pembelajaran Siswa 

Analisis lembar observasi ini dilakukan dengan menjumlahkan hasil aspek dari 

kegiatan pembelajaran dan dibuat persentasenya. Tabel persentase lembar observasi 

selama proses kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2. Analisis Kemampuan Merancang Suatu Pemecahan Masalah Melalui EDP 

Analisis kemampuan merancang suatu  pemecahan masalah melalui EDP ini 

direkap dan dibuat persentasenya di setiap tahapan EDP berdasarkan rubrik. Kemudian 

membandingkan profilnya antar kelas.Rekapitulasi dan persentase kemampuan 

merancang suatu pemecahaan masalah melalui EDP ini dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3. Analisis Konsep Siswa dalam Merancang  Suatu Pemecahan Masalah Melalui EDP 

Analisis konsep dalam merancang suatu pemecahan masalah melalui EDP ini 

digunakan untuk menilai hasil ulang kemampuan merancang suatu pemecahan masalah 

pada kasus lain yang dilakukan secara individu. Analisis konsep dalam merancang suatu 

pemecahan masalah melalui EDP ini direkap dan dibuat persentasenya di setiap tahapan 

EDP berdasarkan nilai yang diperoleh. Kemudian membandingkan profilnya antar 

kelas.Rekapitulasi persentase kemampuan konsep siswa dalam merancang suatu 

pemecahaan masalah melalui EDP ini dapat dilihat pada Lampiran 10. 

4. Analisis Persepsi Siswa Melalui Angket 

Analisis persepsi siswa melalui angket. Data yang diperoleh melalui angket diolah 

dengan cara melakukan penyekoran setiap aspek pada angket. Setiap pernyataan terdiri 

dari dua pilihan ya atau tidak. Perhitungannya sebagai berikut: 

Persentase angket=   x 100% 

(Arikunto, 2012) 

Rekapitulasi persentase persepsi siswa mengenai pembelajaran berbasis EDP ini 

dapat dilihat pada Lampiran 11. Hasil persentase perhitungan kuantitatif ini ditafsirkan 

dengan menggunakan kategorisasi menurut Koentjaraningrat pada Tabel 3.7 berikut ini: 
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Tabel 3.7 

 Kategorisasi Hasil Persentase Angket Persepsi Siswa  

Persentase Kategorisasi 

0% Tidak satupun 

1% - 30% Sebagian kecil 

31% - 49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 80% Sebagian besar 

81% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

(dalam Hadayani, 2010) 

5. Analisis faktor lain yang mempengaruhi penelitian sebagai data pendukung 

Wawancara dilakukan kepada 3 orang siswa yang memiliki nilai posttest terendah 

pada setiap kelas. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung, yang beberapa 

bagian isi wawancara akan dideskripsikan. Rekapitulasi hasil wawancara dapat dilihat 

pada Lampiran 12. 
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H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian  

 

 

1. Tahap Persiapan 
Studi Pustaka 

Observasi sekolah 

Penyusunan instrumen 

Judgement instrumen 

Penentuan subjek penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan pertama: dibentuk 6 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian 

siswa diminta untuk membaca artikel 1 dan 2 

dan menjawab pertanyaan sesuai dengan LKS 

(mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, 

mendesain model prototipe alat, mendiskusikan 

rancangan yang akan dipakai oleh kelompok) 

dikerjakan secara individu. 

 

Pertemuan kedua: Membuat dan menguji 

model prototipe alat serta mendesain ulang 

model prototipe alat. Pada tahapan ini 

rancangan yang digunakan adalah rancangan 

kelompok. Semua proses pembelajaran 

pertemuan pertama dan kedua diobservasi 

melalui lembar observasi. Kemudian siswa 

diberikan soal evaluasi penguasaan konsep 

 

Analisis rubrik hasil penelitian lalu 

direkapitulasi, dikategorikan, dipersentase dan 

dibandingkan profil dari kedua kelas 

tersebut.Analisis lembar observasi berdasarkan 

aspek dari tahapan EDP dipersentasekan. 

Analisis pengetahuan konsep siswa pertahapan 

EDP direkapitulasi, dipersentase dan 

dibandingkan profil dari kedua kelas tersebut. 

Analisis persepsi siswa melalui angket yang 

akan dikategorikan. 

Pembahasan dan kesimpulan 

Penyusunan laporan hasil penelitian 

3. Tahap Pasca-pelaksanaan 

Uji coba instrumen 



28 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dipaparkan hasil analisis yang diperoleh dengan teknik pengolahan 

yang disesuaikan dengan jenis data. Hasil analisis tersebut dideskripsikan dan dibahas 

berdasarkan teori yang sesuai dan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Data 

pada penelitian ini terdiri dari data secara individu dan data kelompok. Data individu 

pada tahapan EDP meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan 

menemukan solusi dan kemampuan mendesain model prototipe alat. Data individu 

tersebut merupakan data yang diambil dari kemampuan kognitif siswa. Sedangkan data 

kelompok pada tahapan EDP meliputi kemampuan membuat model prototipe alat dan 

mendesain ulang model prototipe alat. Data kelompok ini merupakan data yang diambil 

dari kemampuan kinerja siswa. Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat data 

mengenai motivasi dan persepsi siswa mengenai penerapan EDP dalam pembelajaran di 

kelas. 

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah ini merupakan tahapan awal pada model pembelajaran 

EDP. Data-data dalam kemampuan mengidentifikasi masalah ini terdiri dari data 

kemampuan mengidentifikasi masalah dan data persentase frekuensi siswa yang 

mencapai kemampuan mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi masalah difasilitasi dalam proses pembelajaran (Lampiran 1). 

Kemampuan ini diukur berdasarkan jawaban siswa dalam lembar kerja siswa (LKS) 

yang kemudian dilakukan penilaian dengan rubrik.Ada 6 indikator dalam kemampuan 

mengidentifikasi masalah ini, yaitu: 1) mengidentifikasi permasalahan banjir; 2) 

mengidentifikasipermasalahan status mutu air sungai; dan 3) mengidentifikasi 

permasalahan pencemaran akibat limbah domestik; 4) rumusan masalah dibuat dalam 

kalimat tanya; 5) rumusan masalah minimal terdiri dari 2 variabel; dan 6) rumusan 

masalah sesuai dengan inti permasalahan. Berikut merupakan perbandingan hasil 

persentase rata-rata kemampuan mengidentifikasi masalah kelas EDP 1 dan EDP 2 yang 

mengacu pada rubrik (Gambar 4.1) 
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Gambar 4.1. Perbandingan Rata-rata Kemampuan Mengidentifikasi Masalah 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan 

mengidentifikasi masalah pada kelas EDP 2 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas 

EDP 1 yaitu dengan persentase mencapai 90% dan 75%. Hal tersebut bisa terlihat dari 

persentase frekuensi siswa mencapai kemampuan mengidentifikasi masalah pada kelas 

EDP 1 dan EDP 2 pada Gambar 4.2. 

 
Indikator mengidentifikasi masalah: 1) mengidentifikasi permasalahan banjir; 2) mengidentifikasi 

permasalahan status mutu air sungai; 3) mengidentifikasi permasalahan pencemaran yang diakibatkan 

limbah domestic; 4) rumusan masalah dibuat dalam kalimat tanya; 5) rumusan masalah terdiri dari 2 

variabel; dan 6) rumusan masalah sesuai inti permasalahan. 

 

Gambar 4.2. Perbandingan PersentaseFrekuensi Siswa yang Mencapai  Kemampuan 

Mengidentifikasi Masalah 
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Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa persentase frekuensi siswa 

yang mencapai kemampuan mengidentifikasi permasalahan banjir pada kelas EDP 1 

mencapai 67% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai 97%. Kemampuan 

mengidentifikasi siswa pada permasalahan status mutu air sungai pada kelas EDP 1 

mencapai 27% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai persentase 80%. Pada 

kemampuan mengidentifikasi permasalahan pencemaran yang disebabkan limbah 

domestik pada kelas EDP 1 mencapai 53% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai 80%. 

Dari ketiga permasalahan dalam tahapan mengidentifikasi masalah tersebut, dapat 

dilihat bahwa kelas EDP 2 cenderung lebih unggul jika dibandingkan dengan kelas EDP 

1.  

Berdasarkan jenis permasalahannya, dapat dilihat bahwa pada permasalahan 2 yaitu 

status mutu air sungai merupakan permasalahan yang persentase frekuensi siswa yang 

ketercapaiannya paling rendah jika dibandingkan dengan permasalahan banjir dan 

permasalahan pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik (Gambar 4.2). Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan siswa yang menyebutkan bahwa mengidentifikasi 

masalah banjir dan permasalahan pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik 

dianggap lebih mudah dibandingkan dengan permasalahan mutu air. Karena beberapa 

siswa masih belum paham mengenai permaslahan mutu air.  Berdasarkan hasil 

wawancara, siswa mengaku bahwa ia tidak mengenal istilah mutu (Lampiran 12).  

Berdasarkan Gambar 4.2, pada indiaktor rumusan masalah dibuat dalam kalimat 

tanya ternyata masih saja ada rumusan masalah yang tidak dibuat dalam kalimat tanya. 

Berdasarkan temuan, pada kelas EDP 2 rata-rata persentase frekuensi siswa dalam 

merumuskan masalah dalam kalimat tanya mencapai 97% sedangkan pada kelas EDP 1 

sudah mencapai 100%. Indikator rumusan masalah minimal terdiri dari dua variabel 

untuk mengetahui apakah berbagai pilihan solusi yang diajukan dapat berpengaruh 

terhadap masalah yang akan dipecahkkan menunjukkan frekuensi ketercpaian yang 

sama yaitu 97% (pada kelas EDP 1 dan EDP 2) (Gambar 4.2). Indikator terakhir dalam 

kemampuan mengidentifikasi ini yaitu merumuskan masalah sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Permasalahan disini adalah permasalahan pencemaran air yang 

ingin dipecahkan melalui penyaringan air. Pencemaran air yaitu masuk atau keluarnya 

makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya 

tatanan air oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke 
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tingkat tertentu yang menyebabkan air kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai 

dengan peruntukkannya (Wardana, 2005). Sedangkan penyaringan air merupakan salah 

satu upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dengan mengaolah limbah air 

secara buatan (Sugiharto, 2007). Pada Gambar 4.2 persentase frekuensi ketercapaian 

rumusan masalah sesuai dengan inti permasalahan pada kelas EDP 1 lebih unggul jika 

dibandingkan dengan kelas EDP 2. Dalam merumuskan masalah yang sesuai dengan 

inti permasalahan pada kelas EDP 1 persentase frekuensi ketercapaian yang lebih 

tinggiyaitu mencapai 100% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai 97%. 

Menurut National Research Council (2012), dalam mengidentifikasi masalah 

desainer perlu mengajukan pertanyaan untuk menentukan permasalahan, menentukan 

kriteria untuk solusi yang berhasil, dan mengidentifikasi hambatan. Ada kesepakatan 

umum bahwa penyelesaian karya desain yang berhasil, memerlukan perhatian yang 

cermat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya. 

Membuat rumusan masalah merupakan salah satu bentuk mengajukan pertanyaan untuk 

menentukan permasalahan, menentukan kriteria untuk solusi dan mengidentifikasi 

hambatan. Dalam membuat rumusan masalah memiliki beberapa kriteria rumusan 

masalah dibuat dalam kalimat tanya, terdiri dari 2 variabel dan sesuai dengan inti 

permasalahan. 

Secara keseluruhan persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

mengidentifikasi masalah pada kelas EDP 1 dan EDP 2 dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Perbandingan Rata-rata Persentase Frekuensi Siswa Yang Mencapai 

Kemampuan Mengidentifikasi Masalah 
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Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata persentase frekuensi 

siswa yang mencapai kemampuan mengidentifikasi masalah ini kelas EDP 2 lebih 

unggul jika dibandingkan dengan kelas EDP 1 yaitu mencapai 74% dan 91%. Hal 

tersebut dikarenakan pada setiap indikator mengidentifikasi masalah kelas EDP 2 yang 

mendominasi persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan pada setiap 

indikator yang ada. Dimana kelas EDP 2 mendominasi tiga indikator yaitu pada 

permasalahan banjir, permasalahan mutu air sungai, dan permasalahan pencemaran 

yang disebabkan oleh limbah domestik. Sedangkan kelas EDP 1 hanya mendominasi 

duaindikator yaitu pada rumusan masalah dalam kalimat tanya dan rumusan masalah 

sesuai dengan inti permasalahan. 

B. Kemampuan Menentukan Solusi 

Menemukan solusi ini merupakan tahap kedua pada model pembelajaran EDP. 

Data-data dalam kemampuan menentukan solusi permasalahan ini terdiri dari data 

kemampuan menentukan solusi permasalahan dan data persentase frekuensi siswa yang 

mencapai kemampuan menentukan solusi permaslahan.Pada tahap kedua ini, 

kemampuan siswa dalam menentukan solusi dikembangkan dalam proses pembelajaran 

(Lampiran 1). Kemampuan ini diukur berdasarkan jawaban siswa dalamLKS yang 

kemudian dilakukan penilaian dengan rubrik dimana kemampuan menemukan solusi 

permasalahan ini meliputi kemampuan menemukan solusi dan membuat hipotesis yang 

terdiri dari 6 indikator yaitu 1) solusi sesuai dengan permasalahan; 2) alasan 

berhubungan dengan fungsi; 3)  melakukan kajian teori; 4) hipotesis sesuai dengan 

rumusan masalah; 5) hipotesis dibuat dalam kalimat tanya; 6) hipotesis menunjukkan 

hubungan dua variabel. Berikut merupakan  perbandingan rata-rata kemampuan siswa 

dalam menentukan solusi permasalahan yang mengacu pada rubrik (Gambar 4.4). 
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Gambar 4.4 Perbandingan Rata-rata Kemampuan Menentukan Solusi 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan menentukan 

solusi permasalahan pada kelas EDP 1 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas EDP 

2 yaitu dengan persentase mencapai 91% dan 84%. Hal tersebut bisa terlihat dari 

persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan menentukan solusi 

permasalahan pada kelas EDP 1 dan EDP 2 pada Gambar 4.5. 
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Indikator Menentukan Solusi Permaslahan: 1) Solusi sesuai dengan permasalahan; 2) alasan 

berhubungan dengan fungsi; 3)  melakukan kajian teori; 4) hipotesis sesuai dengan rumusan masalah; 5) 

hipotesis dibuat dalam kalimat tanya; 6) hipotesis menunjukkan hubungan dua variabel 

 

Gambar 4.5 Perbandingan Frekuensi Siswa Yang Mencapai Kemampuan Menemukan 

Solusi 

 

Berdasarkan Gambar 4. 5 diketahui bahwa untuk indikator pertama frekuensi  siswa 

yang mencapai kemampuan menentukan solusi yang sesuai dengan permasalahan pada 
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kelas EDP 1 mencapai 97% dan kelas EDP 2 mencapai 100%. Berdasarkan data 

tersebut, dapat dikatakan bahwa kelas EDP 2 cenderung lebih unggul dalam 

menentukan solusi yang sesuai dengan permasalahan jika dibandingkan dengan kelas 

EDP 1. Hal tersebut selaras dengan temuan sebelumnya yaitu kemampuan 

mengidentifikasi masalah. Pada kemampuan mengidentifikasi masalah di setiap 

permasalahan kelas EDP 2 lebih unggul dari pada EDP 1 (Gambar 4.2). Dari kedua 

temuan tersebut, diketahui bahwa kemampuan menentukkan solusi sesuai dengan 

permasalahan itu bergantung pada kemampuan mengidentifikasi setiap permasalahan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat sebelumnya bahwa dalam menentukan solusi dari 

EDP setidaknya terdapat dua karakteristik: pertama, desainer harus menghasilkan 

banyak solusi; Kedua, mereka harus mengembangkan sistem untuk memilih solusi 

tersebut sesuai dengan permasalahan (Ball,dkk., dalam Berland, dkk., 2014). 

Berbeda dengan persentase indikator kedua, frekuensi siswa dalam mencantumkan 

alasan yang berhubungan dengan fungsi dari solusiyang dipilih pada kelas EDP 1 yang 

mencantumkan alasan yang berhubungan dengan fungsi dari solusi mecapai 80% 

sedangkan pada kelas EDP 2 yang mencantumkan alasan yang berhubungan dengan 

fungsi dari solusi mencapai 67%. Alasan fungsi dari solusi disini dimaksudkan pada 

fungsi dari penyaringan yang dipilih siswa sebagai solusi. Contohnya dalam LKS 

bagian menentukan solusi, siswa memilih penyaringan kain katun kemudian siswa 

tersebut memberikan alasan bahwa ia memilih penyaringan dengan kain katun dapat 

menyaring kotoran kasar dan halus pada air yang tercemar secara fisik seperti pasir, 

tanah, atau mikroorganisme kecil namun kasat mata yang terdapat dalam air tercemar 

tersebut (Lampiran 13). Hal tersebut sesuai dengan fungsi solusi dari saringan air 

dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling 

sederhana/mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. 

Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam 

air keruh. Air hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kain yang 

digunakan (Sugiharto, 2007). Dari persentase frekuensi ketercapaian tersebut, kelas 

EDP 1 cenderung unggul dalam mencantumkan alasan yang berhubungan dengan 

fungsi dari solusi yang dipilih jika dibandingkan dengan EDP 2.  Masih terdapat siswa 

pada kelas EDP 1 dan kelas EDP 2 yang belum mampu memberikan alasan yang sesuai 

dengan fungsi solusi yang dipilih (Lampiran13). 
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Kemudian pada kelas EDP 1 yang melakukan kajian teori mencapai persentase 

80% sedangkan pada kelas EDP 2 yang melakukan kajian teori mencapai persentase 

60%. Hal tersebut diduga terjadi karena pada kelas EDP 1 peneliti tidak memberikan 

petunjuk mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum penyaringan air 

sehingga dalam menentukkan solusi masalahnya pun kelas EDP 1 lebih memilih 

melakukan kajian teori lebih mendalam.Berbeda dengan kelas EDP 2 yang diberikan 

petunjuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum penyaringan air terlebih dahulu 

(Lampiran 1). Kelas EDP 1 terlihat memiliki rasa ingin tau yang lebih besar untuk 

menemukan solusi pemecahan masalah pencemaran air tersebut. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil temuan dari Newstetter dan McCracken (2001) yang menemukan > 50% 

siswa melakukan kajian teori terlebih dahulu. 

Pada tahap menentukan solusi siswa tidak hanya dituntut untuk menentukan solusi 

dari berbagai solusi yang ada, namun siswa juga dituntut untuk membuat hipotesis 

(Lampiran 1). Pada penelitian ini peneliti memasukkan kemampuan siswa dalam 

merumuskan hipotesis ke dalam kemampuan menentukan solusi karena hipotesis 

berhubungan dengan solusi yang diajukan siswa. Hipotesis ini mencakup beberapa 

indikator, yaitu hipotesis mengacu/sesuai dengan rumusan masalah, hipotesis dibuat 

dalam kalimat pernyataan dan hipotesis menunjukkan hubungan dua/antar variabel.  

Berdasarkan Gambar 4.5 persentase frekuensi ketercapaian siswa dalam 

merumuskan hipotesis yang mengacu/sesuai dengan rumusan masalah pada kelas EDP 

1 mencapai 97% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai 80%. Persentase frekuensi 

ketercapaian siswa dalam merumuskan hipotesis yang dibuat dalam kalimat penyataan 

pada kelas EDP 1 mencapai 97% sedangkan pada kelas EDP 2 100%. Persentase 

frekuensi ketercapaian siswa dalam merumuskan hipotesis yang menunjukkan dua/antar 

variabel pada kelas EDP 1 dan EDP 2 mencapai 97%. Hal ini menunjukkan bahwa kelas 

EDP 1 lebih unggul membuat hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah, ini 

terbukti adanya keselarasan dengan temuan pada tahap mengidentifikasi masalah 

khususnya dalam membuat rumusan masalah kelas EDP 1 memang lebih unggul jika 

dibandingkan dengan EDP 2. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Berland, dkk., (2014) bahwa hipotesis dimaksudkan sebagai langkah analisis EDP yang 

memungkinkan siswa untuk mulai membuat keterkaitan antara prototipenya, solusi 

akhir dan hasil pengujian prototipenya. 
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Secara keseluruhan persentase frekuensi ketercapaian siswa dalammenentukan 

solusi pada kelas EDP 1 dan EDP 2 dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Perbandingan Rata-rata Persentase Frekuensi Siswa Yang Mencapai 

Kemampuan Menentukan Solusi 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 tersebut dapat dilihat dari rata-rata persentase frekuensi 

siswa yang mencapai kemampuan menentukan solusi ini kelas EDP 1 lebih unggul jika 

dibandingkan dengan kelas EDP 2 yaitu berturut-turut mencapai 91% dan 84%. Hal 

tersebut dikarenakan pada setiap indikator kemampuanmenemukan solusi kelas EDP 1 

yang cenderung unggul. Dimana kelas EDP 1 mendominasi 3 indikator yaitu alasan 

berhubungan dengan fungsi dari solusi yang dipilih, dalam menentukan solusi 

melakukan kajian teori terlebih dahulu, hipotesis yang diajukan sesuai dengan rumusan 

masalah.  Sedangkan kelas EDP 2 hanya mendominasi 2 indikator yaitu solusi sesuai 

dengan masalah dan hipotesis dibuat dalam kalimat pernyataan. 

 

C. Kemampuan Mendesain Model Prototipe Alat Pemecahan Masalah 

Mendesain model prototipe alat pemecahan masalah ini merupakan tahap ketiga 

pada model pembelajaran EDP. Data-data dalam kemampuan mendesain model 

prototipe alat ini terdiri dari data kemampuan mendesain model prototipe alat dan data 

persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuanmendesain model prototipe alat. 

Pada tahap ini kemampuan siswa dalam mendesain model prototipe alat difasilitasi 

dalam proses pembelajaran (Lampiran 1). Kemampuan ini diukur berdasarkan jawaban 

siswa dalam lembar kerja siswa (LKS) yang kemudian dilakukan penilaian dengan 

rubrik.Kemampuan mendesain model prototipe alat ini terdiri dari kemampuan 
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menentukan alat dan bahan dan cara kerja. Ada 6 indikator dalam kemampuan 

mendesain model prototipe alat ini, yaitu: 1)  Desain/rancangan yang diajukan sesuai 

dengan solusi; 2) mengetahui jumlah/ukuran alat dan bahan yang digunakan; 3) 

menuskan fungsi alat dan bahan; 4) prosedur berurutan sesuai dengan solusi; 5) cara 

kerja dibuat dalam diagram alur; 6) cara kerja disertai gambar rancangan. Pada tahapan 

inilah yang membedakan antara kelas EDP 1 dan kelas EDP 2. Pada tahapan ini, kelas 

EDP 1 sama sekali tidak disediakan petunjuk untuk memilih alat dan bahan yang akan 

digunakan. Peneliti hanya menyediakan tabelnya saja. Sedangkan pada kelas EDP 2 

peneliti menyediakan petunjuk berupa nama alat dan bahan, jumlah bahan yang 

kemudian akan dipilih oleh siswa pada kelas EDP 2.Berikut merupakan perbandingan 

persentase rata-rata kemampuan mendesain model prototipe alat kelas EDP 1 dan EDP 

2 yang mengacu pada rubrik (Gambar 4.7) 

 

Gambar 4.7 Perbandingan Rata-rata Kemampuan Mendesain Model Prototipe Alat 

 

Pada Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan mendesain 

model prototipe alat tidak ada perbedaan pada kelas EDP 1dan kelas EDP 2 yaitu 

dengan persentase mencapai 85%.Walaupun pada bagian ini peneliti membedakan 

petunjuk praktikum pada LKS khusunya pada bagian alat dan bahan, namun secara 

keseluruhan pada tahapan ini rata-rata kemampuan mendesain model prototype alat ini 

menunjukkan tidak adanya perbedaan. Hal tersebut dikarenakan kedua kelas ini masih 

menggunakan model pembelajaran yang sama hanya petunjuk pada LKSnya saja yang 

berbeda dan pembelajaran yang digunakannya juga berpusat pada siswa. Selain itu 

karena EDP itu merupakan model pembelajaran yang berbasis hands-on-mind-on yang 
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memasuki  ukuran pembelajaran yang lebih besar daripada buku teks dan praktik di 

kelas saat ini.EDP memberikan kesempatan terbuka kepada siswa untuk 

mengintegrasikan konsep matematika dan sains serta menerapkan pemahaman mereka 

dalam proyek yang memiliki implikasi bagi kehidupan mereka dan kehidupan 

masyarakat (Mangold dan Robinson, 2013). Hal tersebut bisa terlihat dari persentase 

frekuensi siswa yang mencapai kemampuan mendesain model prototipe alat pada kelas 

EDP 1 dan EDP 2 pada Gambar 4.8. 

 

 

Indikator Mendesain Model Prototipe Alat: 1)  Desain/rancangan yang diajukan sesuai dengan solusi; 2) 

mengetahui jumlah/ukuran alat dan bahan yang digunakan; 3) menuskan fungsi alat dan bahan; 4) 

prosedur berurutan sesuai dengan solusi; 5) cara kerja dibuat dalam diagram alur; 6) cara kerja disertai 

gambar rancangan. 

Gambar 4.8 Perbandingan Persentase Frekuensi Siswa yang Mencapai  Kemampuan 

Mendesain Model Prototipe Alat 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 kemampuan mendesain model prototipe alat yang sesuai 

dengan solusi yang diajukan cenderung lebih bagus pada kelas EDP 1 dengan 

persentase 97% sedangkan kelas EDP 2 dengan persentase 77%. Hal tersebut 

dikarenakan kelas EDP 1 pada tahapan ini tidak diberikan petunjuk mengenai alat dan 

bahan yang digunakan pada praktikum penyaringan air yang akan dilakukan sehingga 

kelas EDP 1 ini lebih aktif lagi mencari alat dan bahan yang sesuai dengan solusi yang 

diajukan. Tahap mendesain model prototipe alat adalah strategi untuk memilih solusi 

yang mungkin dan dapat menjadi alat kunci untuk mengukur kebutuhan selama definisi 
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masalah. Banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan dalam menentukan alat dan 

bahan yang akan dibutuhkan serta cara kerja yang akan dilakukan. Desainer dapat 

mendesain model prototipe alat sesuai dengan solusinya (Perlow dan Bailyn dalam 

Berland, dkk., 2014).  

Selain itu, persentase frekuensi ketercapaian siswa dalam mengetahui/menetukan 

jumlah atau ukuran alat dan bahan yang akan digunakan serta mengetahui fungsi dari 

alat dan bahan yang akan digunakanya, pada kelas EDP 1 dan EDP 2 keduanya 

mencapai 100%. Dalam menentukan jumlah atau ukuran alat dan bahan yang akan 

digunakan sudah menggunakan perhitungan matematis secara sederhana serta sudah 

mengetahui fungsi dari alat dan bahan yang akan digunakanya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan sebelumnya bahwa seiring dengan pemikiran analitis dan pemecahan 

masalah konseptual, desainer pada tahap ini memerlukan pemikiran matematis sebagai 

bagian penting dari pekerjaan teknik (Perlow dan Bailyn dalam Berland, dkk., 2014). 

Dalam tahap mendesain model prototipe alat juga bukan hanya aspek alat dan 

bahan saja yang harus disiapkan, tetapi cara kerja juga merupakan hal penting dalam 

tahap mendesain ini. Pada cara kerja juga meliputi beberapa indikator yaitu prosedur 

berurutan sesuai dengan solusi yang diajukan, dalam bentuk diagram alur dan disertai 

gambar rancangan. Persentase frekuensi ketercapaian siswa dalam membuat cara kerja 

berdasarkan prosedur berurutan sesuai dengan solusi yang diajukan pada kelas EDP 1 

mencapai 90% sedangkan kelas EDP 2 100%. Persentase frekuensi ketercapaian cara 

kerja dalam bentuk diagram alur pada kelas EDP 1 mencapai 27% sedangkan kelas 

EDP 2 mencapai 34%. Persentase frekuensi ketercapaian cara kerja disertai gambar 

rancangan pada kelas EDP 1 mencapai 90% sedangkan pada kelas EDP 2 mencapai 

100%. 

Secara keseluruhan persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

mendesain model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 dapat dilihat pada Gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Perbandingan rata-rata Persentase Frekuensi Siswa Yang Mencapai 

Kemampuan Mendesain Model Prototipe Alat  

 

Berdasarkan Gambar 4.9 tersebut dapat dilihat dari rata-rata perbandingan 

persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan mendesain model prototipe alat 

ini kelas EDP 1dengan kelas EDP 2 sama yaitu mencapai 85%. Hal tersebut 

dikarenakan ketercapaian dalam lembar observasi juga sama yaitu 100%. 

Pada tahapan mendesain ini juga pada awalnya siswa mengajukan desain yang 

mereka buat.Kemudian siswa beserta kelompoknya siswa memilih satu 

rancangan/desain untuk dijadikan rancangan kelompok. Berikut merupakan Tabel 4.1 

rancangan yang diajukan siswa pada kelas EDP 1 dan EDP 2: 

Tabel 4.1 

Rancangan/desain Yang Diajukan Siswa 

Rancangan yang diajukan 

EDP 1 EDP 2 

Frekuen

si 

Persen

tase 

Frekuen

si 

Persen

tase 

Penyaringan sederhana/tradisional 5 17% 6 20% 

Penyaringan Kapas 6 20% 6 20% 

Penyaringan Kain katun 10 33% 9 30% 

Aerasi 2 8% - 0% 

Penyaringan Arang 4 13% 5 17% 
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Penyaringan Cadas 1 3% - 0% 

Penyaringan Kapas dan kain katun 1 3% - 0% 

Saringan Pasir Lambat 1 3% 2 8% 

Penyaringan Kramik - 0% 1 3% 

Destilasi - 0% 1 3% 

Keberagaman Jumlah Rancangan 8 jenis 7 jenis 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat dilihat keberagaman rancangan/desain yang 

diajukan oleh siswa lebih beragam pada kelas EDP 1 jika dibandingkan dengan kelas 

EDP 2. Pada kelas EDP 1 ada 8 jenis rancangan yang diajukan dan pada kelas EDP 2 

ada 7 jenis rancangan yang diajukan. Berdasarkan hasil temuan pada tahap sebelumnya 

yaitu menentukan solusi menunjukkan bahwa kelas EDP 1 80% melakukan kajian teori 

terlebih dahulu terhadap permasalahan yang ada sedangkan pada kelas EDP 2 hanya 

60% (Gambar 4.5).Keberagaman rancangan yang diajukan siswa selaras dengan hasil 

temuan pada tahap menentukaan solusi. Pada kelas EDP 1 dan EDP 2 rancangan yang 

paling banyak diajukan yaitu penyaringan dengan kain katun dengan persentase 33% 

dan 30% (Tabel 4.1). Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa mendesain 

model prototipe alat memerlukan adanya pemikiran, sehingga memicu siswa untuk 

inisiatif dan  inovatif dalam berpikir. Seseorang yang sering mendesain maka akan 

memunculkan inovasi terbaru (Susanawati, dkk., 2013). 

Setelah siswa mengajukan rancangan/desainnya masing-masing kemudian 

berdiskusi kelompok untuk menentukan rancangan/desain kelompok yang akan dipakai 

untuk menuju ke tahapan berikutnya (membuat dan menguji model prototype alat). 

Berikut merupakan tabel rancangan/desain kelompok pada kelas EDP 1 dan kelas EDP 

2: 
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Tabel 4.2 

Rancangan/desain Yang Diajukan Kelompok 

Jenis Rancangan 

Kelas 

EDP 1 EDP 2 

Penyaringan 

sederhana/tradisional 

1 kelompok 2 kelompok 

Penyaringan Kapas 3 kelompok 2 kelompok 

Penyaringan Kain 

katun 

1 kelompok 1 kelompok 

Penyaringan Kapas 

+ kain katun 

1 kelompok - 

Penyaringan Kain 

katun + arang 

- 1 kelompok 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada kelas EDP 1 terdiri dari 3 

kelompok yang memilih penyaringan kapas, 1 kelompok penyaringan 

tradisional/sederhana, 1 kelompok memilih penyaringan kain katun dan 1 kelompok 

lagi memilih penyaringan kapas dan kain katun. Ketiga kelompok yang memilih 

penyaringan dengan kapas ini memiliki alasan yang berbeda-beda yaitu 1 kelompok 

menyatakan alasan karena lebih simpel dan mudah mendapatkan alat dan bahannya dan 

2 kelompok lainnya menyatakan alasan karena kapas dapat memisahkan air dengan 

kotoran serta alat bahan yang digunakan mudah ditemukan (Lampiran 14). Dari kedua 

alasan tersebut ada dua kategori alasan yang diberikan yaitu alasan praktis dan alasan 

yang merujuk pada fungsi dari rancangan yang akan diajukan. Pada alasan yang 

merujuk fungsi dari rancangan yang diajukan, selaras dengan teori bahwa pada 

penyaringan kapas, kapas berfungsi sebagai penyaring dari kotoran halus pada air yang 

tercemar secara fisik (Sugiharto, 2007). 

Sedangkan pada kelas EDP 2 terdiri dari 2 kelompok yang memilih penyaringan 

sederhana/tradisional, 2 kelompok memilih penyaringan kapas, 1 kelompok yang 

memilih penyaringan kain katun dan I kelompok yang memilih penyaringan kain katun 

dan arang. 2 kelompok yang memilih penyaringan sederhana/tradisional memiliki 

alasan karena banyak komponen lapisannya sehingga diharapkan air yang telah disaring 

menjadi bersih (Lampiran 14).Temuan tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan 



43 

 

bahwa sederhana/tradisional memiliki banyak komponen lapisannya salah satunya yaitu 

batu krikil, ijuk, pasir yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Batu krikil berfungsi 

untuk menyaring kotoran kasar dan sebagai celah untuk air dapat mengalir, ijuk 

berfungsi sebagai penyaring kotoran halus serta penahan pasir halus agar tidak lulus ke 

lapisan bawah dan pasir berfungsi sebagai pengendap kotoran halus yang lolos dari 

penyaringan sebelumnya (Sugiharto, 2007). 

Selain itu, ada 2 kelompok yang memilih penyaringan kapas dengan 

mengemukakan alasan karena dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil 

yang ada dalam air keruh.Pada alasan dari rancangan yang diajukan tersebut, selaras 

dengan teori bahwa pada penyaringan kapas, kapas berfungsi sebagai penyaring dari 

kotoran halus pada air yang tercemar secara fisik (Sugiharto, 2007). 

 

D. Kemampuan Membuat dan Menguji Model Prototipe Alat 

Membuat dan  menguji model prototipe alat pemecahan masalah ini merupakan 

tahapan keempat pada model pembelajaran EDP. Data-data dalam kemampuan ini 

terdiri dari data kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat dan data 

persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan membuat dan menguji model 

prototipe alat. Pada tahap keempat ini, kemampuan siswa dalam  membuatdan menguji 

model prototipe alatdikembangkan dalam proses pembelajaran (Lampiran 1). 

Kemampuan ini diukur berdasarkan jawaban siswa dalamLKS, produk yang dibuat 

siswa, dan air yang dihasilkan yang kemudian dilakukan penilaian dengan rubrik 

dimana kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat ini meliputi 

kemampuan membuat hasil pengamatan, air yang dihasilkan, model prototipe alat yang 

dibuat dan membuat kesimpulan.Pada tahap ini siswa sebelumnya diminta untuk 

mendiskusikan model prototipe alat mana yang akan dibuat secara berkelompok.Berikut 

merupakan  perbandingan rata-rata kemampuan siswa dalam membuat dan menguji 

model prototipe alatpemecahan masalah yang mengacu pada rubrik (Gambar 4.10). 
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Gambar 4.10 Perbandingan Rata-rata Kemampuan Membuat dan Menguji Model 

Prototipe Alat 

Pada Gambar 4.10 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata persentase kemampuan 

membuat model dan menguji prototype alat pada kelas EDP 1 lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kelas EDP 2yaitu dengan persentase 89% dan 83%. Hal tersebut 

dikarenakan air yang dihasilkan pada kelas EDP 1 sebagian besar bening ± ada 3 

kelompok yang menghasilkan air bening dalam percobaan penyaringan air. Sedangkan 

pada kelas EDP 2 air yang dihasilkan sebagian besar kekuningan ± ada 4 kelompok 

yang menghasilkan air kekuningan dalam percobaan penyaringan air (Lampiran 9). Hal 

tersebut bisa terlihat dari persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

membuat dan menguji  model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 pada Gambar 

4.11. 
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Gambar 4.11 Perbandingan Persentase Frekuensi Kelompok Yang Mencapai 

Kemampuan Membuat dan Menguji Model Prototipe Alat 

 

Berdasarkan Gambar 4.11 tersebut terlihat bahwa semua kelompok pada kelas EDP 

1 dan EDP 2 sama-sama melakukan 3x percobaan dan melakukan pengulangan, namun 

dalam menuliskan hasil pengamatan secara objektif tidak semua kelompok 

melakukannya pada kelas EDP 1 dan EDP 2. Pada kelas EDP 1 dan EDP 2 yang 

menuliskan hasil pengamatan secara objektif mencapai 83%. Artinya masih ada 

kelompok yang menuliskan hasil pengamatan secara tidak objektif. Air yang dihasilkan 

pun pada kelas EDP 1 ada 3 kelompok yang menghasilkan air bening/jernih diantaranya 

kelompok 2, 5 dan 6 dengan persentase frekuensi ketercapaianya yaitu 50% sedangkan 

air yang dihasilkan air bening/jernih pada kelas EDP 2 hanya ada 1 kelompok yaitu 

kelompok 6 dengan persentase frekuensi ketercapaiannya yaitu 17%. Hal tersebut 

sebagian besar disebabkan karena alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanannya 

tidak sesuai dengan model prototipe alat yang diajukan pada tahapan mendesain model 

prototipe alat. Namun model prototipe alat yang dibuat oleh kelompok masing-masing 

kelas EDP 1 dan kelas EDP 2 termasuk mudah digunakan, mudah ditemui, dan 

harganya terjangkau karena alat dan bahan tersebut diambil dari barang-barang yang 

sudah tidak terpakai seperti botol air mineral bekas, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. 

Dalam menyimpulkan pun pada kelas EDP 1 lebih baik dibandingkan kelas EDP 2 hal 
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tersebut terlihat pada kelas EDP 1 dalam menyimpulkan ada beberapa kelompok yang 

menyimpulkannya tidak hanya dari hasil pengamatan saja tetapi disesuaikan juga 

dengan rumusan masalah sedangkan pada kelas EDP 2 hanya berdasarkan pada hasil 

pengamatan saja, tidak ada kelompok yang menyesuaikan kesimpulannya dengan 

rumusan masalah. 

Secara keseluruhan persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

membuat dan menguji model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Perbandingan Rata-rata Persentase Frekuensi Siswa Yang Mencapai 

Kemampuan Membuat dan Menguji Model Prototipe Alat 

 

Berdasarkan Gambar 4.12  dapat dilihat bahwa rata-rata frekuensi siswa yang 

mencapai kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat pada kelas EDP 1 

mencapai 83% sedangkan pada EDP 2 mencapai 79%. Hal tersebut dikarenakan pada 

kelas EDP 1 air yang dihasilkan dalam penyaringan sebagian besar bening/jernih 

sedangkan pada kelas EDP 2 sebagian besar air yang dihasilkannya kekuningan. Selain 

itu dalam mencantumkan hasil pengamatan, kelas EDP 1 dapat mencantumkan 

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. 

Berikut merupakan tabel rerata pengetahuan konsep siswa mengenai penyaringan 

air: 
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Gambar 4.13 Perbandingan Rata-rata Pengetahuan Konsep Siswa Mengenai 

Penyaringan Air 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 menunjukan bahwa kelas EDP 1 lebih tinggi rata-rata 

penguasaan konsepnya jika dibandingkan dengan kelas EDP 2.Sama halnya dengan 

rata-rata kemampuan membuat dan menguji model prototipe alat, rata-rata pada kelas 

EDP 1 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas EDP 2 (Gambar 4.10).  Hal tersebut  

dikarenakan adanya kesinambungan antara kemampuan membuat model prototipe alat 

dengan pengetahuan konsep siswa. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dikemukakan oleh  Julie (dalam Galbraith, 2012) bahwa pemodelan 

dapat dilihat sebagai 'kendaraan' untuk belajar dan menerapkan konten matematika dan 

sains. 

 

E. Kemampuan Mendesain Ulang 

Mendesain ulang model prototipe alat pemecahan masalah ini merupakan tahap 

terakhir pada model pembelajaran EDP. Data-data dalam kemampuan ini terdiri dari 

data kemampuan mendesain ulang model prototipe alat dan data persentase frekuensi 

siswa yang mencapai kemampuan mendesain ulang model prototipe alat. Pada tahap 

kelima ini, kemampuan siswa dalam mendesain ulang model prototipe alat 

dikembangkan dalam proses pembelajaran (Lampiran 1). Kemampuan ini diukur 

melalui penilaian rubrik dimana kemampuan mendesain ulang model prototipe alat 

pemecahan masalah ini meliputi 3 indiktor yaitu: 1) kemampuan melakukan refleksi; 2) 
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mengembangkan gagasan dan prototype/produk berdasarkan hasil refleksi; dan 3) 

mendesain ulang pembuatan produk.Berikut merupakan  perbandingan rata-rata 

kemampuan siswa dalam mendesain ulang model prototipe alatpemecahan masalah 

yang mengacu pada rubrik (Gambar 4.14). 

 

Gambar 4.14 Perbandingan Rata-rata Kemampuan Siswa Dalam Mendesain Ulang 

Model Prototipe Alat 

 

Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa persentase rata-rata kemampuan mendesain 

ulang model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 seimbang/tidak ada 

perbedaan.Hal tersebut terjadi karena semua siswa pada kelas EDP 1 dan EDP 2 sama-

sama mampu melakukan refleksi, mampu melakukan pengembangan prototype/produk 

berdasarkan hasil refleksi dan mampu melalukan desain ulang untuk memperbaiki 

kesalahan pada desain model prototipe alat yang sebelumnya. Hal tersebut sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Smith dan Tjandra (dalam Berland, dkk., 2014), bahwa 

proses desain tidak dapat diselesaikan melalui satu prosedur karena adanya dependensi 

informasi yang kompleks. Hal ini dapat terjadi ada setidaknya dua skala: pengulangan 

fisik langkah atau proses atau eksperimen pemikiran mental yang digunakan untuk 

menghasilkan dan mengevaluasi solusi yang mungkin (Jin dan Chusilp, 2006). Hal 

tersebut bisa terlihat dari persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

mendesain ulang  model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 pada Gambar 4.15. 
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Indikator Mendesain Ulang: 1)melakukan refleksi; 2) mengembangkan gagasan dan prototipe/produk 

berdasarkan hasil refleksi; dan 3) melakukan desain ulang pembuatan produk  

Gambar 4.15Perbandingan Persentase Frekuensi Siswa Yang Mencapai Kemampuan 

Mendesaain Ulang 

 

Berdasarkan Gambar 4.15 persentase frekuensi siswa yang mencapai 

kemampuan mendesain ulang model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 

mencapai 100% artinya semua kelompok pada kelas EDP 1 dan EDP 2 sudah mampu 

melakukan refleksi. Maksud refleksi disini yaitu sudah mengetahui apa kekurangan 

kelebihan dari model prototype alat yang dibuat oleh tiap kelompok. Pada kegiatan 

refleksi ini tiap kelompok menyadari kesalahan dari desain model prototipe alat tersebut 

sehingga memiliki keinginan untuk  mengembangkan gagasan dan prototipe/produk 

berdasarkan hasil refleksi. Pada kelas EDP 1 dan EDP 2 masing-masing kelompok sudah 

melakukan pengembangan gagasan dan prototipe/produk berdasarkan hasil refleksi dan 

melalukan desain ulang untuk memperbaiki kesalahan pada desain model prototipe alat 

yang sebelumnya. 

Secara keseluruhan persentase frekuensi siswa yang mencapai kemampuan 

mendesain ulang model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan EDP 2 dapat dilihat pada 

Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Perbandingan Rata-rata Frekuensi Siswa Yang Mencapai Kemampuan 

Mendesain Ulang 

 

Dari Gambar 4.16 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata frekuensi siswa yang 

mencapai kemampuan mendesain ulang model prototipe alat pada kelas EDP 1 dan 

EDP 2 sama yaitu 100%. Hal tersebut terjadi karena semua siswa pada kelas EDP 1 dan 

EDP 2 sama-sama melakukan refleksi, melakukan pengembangan prototype/produk 

berdasarkan hasil refleksi dan melalukan desain ulang untuk memperbaiki kesalahan 

pada desain model prototipe alat yang sebelumnya. Selain itu, faktor ketercapaian siswa 

dalam belajar pada lembar observasi menunjukkan persentase yang sama yaitu 100%. 

Berikut merupakan Tabel 4.3 persepsi siswa mengenai pembelajaran pencemaran 

lingkungan berbasis EDP: 

Tabel 4.3 

Persepsi Siswa Mengenai Pembelajaran Pencemaran Lingkungan Berbasis EDP 

Pernyataan 

EDP 1 EDP 2 

Persen

tase 

Interpretasi Persen

tase 

Interpretasi 

Pembelajaran tentang pencemaran 

lingkungan berbasis EDP memotivasi 

siswa untuk selalu berinovasi dan 

berkreasi 

90% Hampir seluruhnya 

 

67% Sebagian besar 

Pembelajaran tentang pencemaran 

lingkungan berbasis EDP dapat memicu 

untuk belajar memecahkan masalah 

pencemaran lingkungan 

93% Hampir seluruhnya 77% Sebagian besar  
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Pernyataan 

EDP 1 EDP 2 

Persen

tase 

Interpretasi Persen

tase 

Interpretasi 

Pembelajaran tentang pencemaran 

lingkungan berbasis EDP memberikan 

manfaat bagi kehidupan sehari-hari 

terutama dalam bidang lingkungan 

90% Hampir seluruhnya 90% Hampir seluruhnya 

Pembelajaran tentang pencemaran 

lingkungan berbasis EDP memudahkan 

siswa dalam merancang suatu 

pemecahan masalah pencemaran 

lingkungan 

77% Sebagian besar  67%  Sebagian besar  

Ada beberapa langkah/tahapan yang 

sulit dalam pembelajaran pencemaran 

lingkungan berbasis EDP seperti 

mengidentifikasi masalah dan 

menentukan solusi yang tepat 

80% Sebagian besar  80%  Sebagian besar  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 pada kelas EDP 1 hampir seluruh siswa menyatakan 

pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP memotivasi siswa untuk 

selalu berinovasi dan berkreasi sedangkan pada kelas EDP 2 sebagian besar siswa 

menyatakan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP memotivasi 

siswa untuk selalu berinovasi dan berkreasi. Hal tersebut sesuai dengan temuan 

sebelumnya pada kemampuan mendesain model prototipe alat, bahwa keberagaman 

desain/rancangan siswa yang paling tinggi terdapat pada kelas EDP 1 (Tabel 4.1).Pada 

kelas EDP 1 yaitu 8 jenis desain/rancangan sedangkan pada kelas EDP 2 yaitu 7 jenis 

desain/rancangan. 

Pada pernyataan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP dapat 

memicu untuk belajar memecahkan masalah pencemaran lingkungan pada kelas EDP 1 

hampir seluruh siswa menyatakan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan 

berbasis EDP dapat memicu untuk belajar memecahkan masalah pencemaran 

lingkungan. Sedangkan pada kelas EDP 1 sebagian besar siswa menyatakan 

pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP dapat memicu untuk 

belajar memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Artinya secara keseluruhan 

siswa kelas EDP 1 dan kelas EDP 2 menyetujui bahwa pembelajaran tentang 

pencemaran lingkungan berbasis EDP dapat memicu untuk belajar memecahkan 

masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya pada pernyataan pembelajaran tentang 
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pencemaran lingkungan berbasis EDP memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari 

terutama dalam bidang lingkungan, hampir seluruh siswa pada kelas EDP 1 dan EDP 2 

menyatakan bahwa pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP 

memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang lingkungan. 

Pada pernyataan pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP 

memudahkan siswa dalam merancang suatu pemecahan masalah pencemaran 

lingkungan, sebagian besar siswa pada kelas EDP 1 dan 2 menyetuji bahwa 

pembelajaran tentang pencemaran lingkungan berbasis EDP memudahkan siswa dalam 

merancang suatu pemecahan masalah pencemaran lingkungan. Namun pada pernyataan 

ada beberapa langkah/tahapan yang sulit dalam pembelajaran pencemaran lingkungan 

berbasis EDP seperti mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang tepat, 

sebagian besar siswa kelas EDP 1 dan kelas EDP 2 menyetujui adanya beberapa 

langkah/tahapan yang sulit dalam pembelajaran pencemaran lingkungan berbasis EDP 

seperti mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang tepat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Kemampuan merancang suatu pemecahan masalah melalui Engineering Design 

Process (EDP) pada kelas EDP 1 dan EDP 2 yaitu kelas EDP 1 cenderung lebih unggul 

pada kemamapuan menentukan solusi permasalahan dan kemampuan membuat model 

prototype alat. Pada kelas EDP 2 cenderung lebih unggul pada kemampuan 

mengidentifikasi masalah. Sedangkan pada kemampuan mendesain model prototype 

alat dan mendesain ulang model prototype alat pada kelas EDP 1 dan 2 cenderung 

sama.  

Kemampuan mengidentifikasi masalah pencemaran lingkungan pada kelas EDP 2 

cenderung lebih unggul dibandingkan dengan kelas EDP 1. Kemampuan menentukan 

solusi permasalahan pencemaran lingkungan pada kelas EDP 1 cenderung lebih unggul 

dibandingkan dengan kelas EDP 2. Kemampuan mendesain model prototype alat 

pemecahan masalah pencemaran lingkungan cenderung sama pada kelas EDP 1 dan 

kelas EDP 2. Kemampuan membuat model prototype alat pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan, pada kelas EDP 1 cenderung lebih unggul dibandingkan 

dengan kelas EDP 2. Kemampuan mendesain ulang model prototype alat  pemecahan 

masalah pencemaran lingkungan cenderung sama pada kelas EDP 1 dan kelas EDP 2. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 

yang diberikan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis sebagai bahan 

referensi maupun perbaikan dalam penelitian ini, diantaranya:  

1. Untuk mengetahui kemampuan merancang suatu pemecahan masalah melalui 

Engineering Design Process (EDP) dalam penelitian ini disarankan untuk semua 

jenis tes memiliki tahapan yang sama sehingga mudah untuk membandingkan 

perbedaan dalam kemampuan tahapan yang diukur.  

2. Untuk mengetahui kemampuan merancang suatu pemecahan masalah melalui 

Engineering Design Process (EDP) dalam penelitian ini disarankan untuk dilakukan 

secara individu pada setiap tahapan.  
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3. Untuk memeroleh data tambahan untuk mendukung penelitian ini hendaknya 

penelitian menggunakan instrumen tambahan berupa lembar observasi kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. (2009). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: PT 

Buami Aksara.  

 

Berland, L., Steingut, R., and Ko, P.(2014). High School Student Perceptions of the 

Utility of the EngineeringDesign Process: Creating Opportunities to Engage in 

Engineering Practices and Apply Math and Science Content. Journal Science 

Educationand Technology,(23), hlm 705–720. 

 

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches (edisi ketiga). Thausand Oaks: Sage. 

 

Galbraith, P. (2012). Models of modelling: genres, purposes or perspectives. J Math 

Model Appl 1, 5,3–16. 

 

Hynes, M. (2012). Middle-school teachers’ understanding and teaching of the 

engineering design process: a look at subject matter and pedagogical content 

knowledge. International Journal Technology Design Education, (22), hlm 345–

360.  

 

Ismaimuza, D. (2010). Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi Konflik Kognitif. Disertasi 

pada PPs UPI. Bandung: Tidak diterbitkan. 

 

Jin, Y. danChusilp, P. (2006). Study of mental iteration in different design situations. 

Des Stud 27, 1, 25–55. 

Jolly, A. (2015). Reinvent Summer Learning: Make It Up. [Online]. Tersedia: 

http://www.middleweb.com/22787/reinvent-summer-learing-make-it-up/ 

 

Keller, J. (2000). How to Integrate Learner Motivation Planning into Lesson Planning: 

The ARCS Model Approach. [online]. Tersedia : http://www.arcsmodel.com. [9 

September 2012]. 

 

Mangold, J. dan Robinson, S. (2013). The engineering design process as a problem 

solving and learning tool in K- 12 classrooms.Journal American Society for 

Engineering Education. 

Newstetter, WC. dan McCracken, WM. (2001). Novice conceptions of design: 

implications for the design of learning environments. In: Eastman C, McCracken 

M, Newstetter W (eds) Design knowing and learning: cognition in design 

education, 1st edn. Elsevier Science, Kidlington,pp, 63–77. 

 

http://www.middleweb.com/22787/reinvent-summer-learing-make-it-up/
http://www.arcsmodel.com/


56 

 

Schubert, T., Jacobitz, F., and Kim, E. (2012). Student perceptions and learning of the  

engineering design process: anassessment at the freshmen level. Research 

Engineering Design,(23), hlm 177-190. 

 

Starr, C. et al. (2012). Biologi: Kesatuan dan keanekaragaman Makhluk Hidup. Jakarta: 

Salema Teknika. 

 

Sugiharto.(2007). Dasar-dasarPengelolaan Air Limbah. Jakarta: Universitas Indonesia. 

Sukmadinata, N.S. (2011). Metodepenelitianpendidikan. Bandung: 

RemajaRosadakarya. 

 

Susanawati, E., Diantoro, M., dan Yuliati, L.(2013). Pengaruh Strategi Projectbased 

Learning dengan Thinkquest terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Fisika Siswa 

SMA Negeri 1 Kraksaan. Jurnal Pengajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam,(18), hlm. 208-213. 

 

Tirman. ( 2009). Motivasi dalam Pembelajaran. [online]. Tersedia 

:http://tirman.wordpress.com/motivasi-dalam-pembelajaran. [22 Desember 

2011]. 

 

Van Meeteren, B. danZan, B. (2010). Revealing the work of young engineers in early 

childhood education.STEM in Early Education and Development Conference. 

Wardhana, W. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Yang, MC. (2005). A study of prototypes, design activity, and design outcome. Des 

Stud 26, 6, 649–669. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tirman.wordpress.com/motivasi-dalam-pembelajaran


57 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

LAMPIRAN 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS EDP 1 

Satuan Pendidikan  : SMAN 1 Parongpong 

Kelas / Semester   : X / 2 

Materi Inti   :Pencemaran Lingkungan 

Sub Materi   : Pencemaran Air 

Alokasi Waktu  :  3 JP (2 kali pertemuan) 

Metode   : Tanya jawab, diskusi dan praktikum 

Pendekatan   : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Engineering Design Process (EDP) 

Media    : Gambar, Artikel, dan perlengkapan praktikum 

Sumber Belajar  : 1. Internet (berbagai website yang berisi tentang 

informasi pencemaran lingkungan) 

2. Campbell, N. A. dan Pramono, S., dkk. (2009). 

Biologi. Jakarta: BSE, serta sumber lainnya yang 

     Relevan. 

Evaluasi Pembelajaran : LKS yang diberikan kepada siswa pada saat belajar dan 

nilai posttest 

A. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan  metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora  dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,  serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk  memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan  dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 

3.11 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan 

perubahan tersebut bagi kehidupan. 
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4.11 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang 

limbah dan upaya pelestarian lingkungan. 

Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

   
Kegiatan Pembuka 

 Guru mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar 

 Guru mengecek kehadiran siswa, meminta salah 

satu siswa memimpin do’a  

 Mengecek kesiapan siswa 

 Mengaitkan materi yang lama dengan materi baru 

 Apersepsi: siswa mengamati beberapa macam 

benda, yaitu kaleng bekas, botol bekas, plastic, 

kertas, dll yang diperlihatkan guru. Hal ini 

dilakukan untuk menarik perhatian siswa. 

 Guru bertanya pada siswa mengenai maksud 

dari benda-benda yang siswa amati: 

1. Berasal dari manakah benda-benda ini? 

2. Apakah yang akan terjadi apabila benda-

benda ini terus dihasilkan tanpa dikendalikan? 

 Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk 

memberikan pendapatnya. 

 Guru mencatat respon para siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit  

3.11.1 Mengidentifikasi 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

3.11.1.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air, siswa mampu 

mengidentifikasi masalah 

minimal masalah yang terjadi 

pada artikel pencemaran air 

tesebut. 

Permasalahan pada artikel 1 

tersebut yaitu terjadinya 

pencemaran lingkungan akibat 

dari limbah domestik. 

Kegiatan Inti 

 Siswa duduk secara berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah dibentuk 

dipertemuan sebelumnya, kelompok siswa 

terdiri dari 5 orang. 

 Guru membagikan LKS untuk tiap 

kelompok. 

Mengidentifikasi Masalah 

 Siswa diminta untuk membaca artikel 1 yang 

terdapat pada LKS. 

 Siswa diminta untuk menjelaskan isi tentang 

artikel 1 tersebut dengan pertanyaan pengarah 

“Apa isi tentang artikel tersebut? Mengapa 

kalian bisa menyebut artikel tersebut artikel 

pencemaran lingkungan? 

 Siswa menuliskan masalah-maslah yang ada 

pada artikel 1 tersebut di dalam LKS. 

 Siswa diminta untuk membaca artikel 2 yang 

diberikan oleh guru. 

 Guru membimbing siswa merumuskan 

masalah dengan pertanyaan pengarah “kalau ini 

10 menit LKS no 1, 2 dan 

soal PG no 1, 2, 3 

(terlampir) 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

dikaitkan dengan akibat masuknya suatu 

zat/benda yang menyebabkan adanya perubahan 

warna, bau atau kekeruhan, kira-kira kalian bisa 

membuat rumusan masalah apa?” 

 Guru membimbing siswa merumuskan 

hipotesis 

3.11.2 Menemukan solusi 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

3.11.2.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu menemukan 

solusi minimal dari 

permasalahan pada artikel 

tersebut. 

Salah satu solusi dari 

permasalah tersebut yaitu 

melakukan penyaringan air 

pada air yang tercemar secara 

fisik. 

Menemukan Solusi Permasalahan 

 Siswa memilih solusi permasalahan melalui 

artikel 2 tersebut dan menuliskannya dalam 

LKS. 

5 menit LKS no 3, 4 dan 

soal PG no 4, 5, 6 

(terlampir) 

4.11.1 Mendesain model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.1.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu memilih alat 

dan bahan yang akan 

digunakan dengan tepat 

disertai alasannya. 

Alat yang digunakan: ember 1 

buah, kain katun 1 lapis, busa 4 

cm, batu kerikil kecil tingginya 

hingga 3 cm, injuk 6 cm, pasir 

4 cm, pecahan genteng 2 cm 

solder 1 buah dan 

penggulungan benang yang 

bekas 1. Bahan yang digunakan 

air keruh yang tercemar 

sebanyak 1 liter. 

Mendesain Pemecahan Masalah 

 Siswa diminta untuk menentukan sendiri alat 

dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan solusi 

yang diajukan dalam LKS untuk mendesain 

pemecahan masalah yang dibuat oleh masing-

masing siswa disertai jumlah dan fungsinya. 

 Siswa diminta untuk membuat gamabar 

rancangan di LKS disertai dengan uraian 

carakerja untuk melakukan pemecahan masalah 

tersebut. 

 

20 menit LKS no 5, 6 dan 

soal PG no 7,  8, 9 

(terlampir) 

 

 4.11.1.2 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu mendesain 

langkah kerja untuk 

memecahkan masalah 

tersebut. 

Langkah yang dilakukan: 

ember dilubangi dengan 

menggunakan solder, 

dimasukan penggulungan 

benang, busa dibentuk 

lingkaran mengikuti bentuk 

ember disimpan di paling 

bawah , ditumpuk dengan batu 

kerikil kecil, ditumpuk dengan 

injuk, diberi kain, ditumpuk 

dengan pasir yang telah dicuci 

sampai bersih, di bagian paling 

atas disimpan pecahan genteng, 

kemudian air yng tercemar di 

alirkan dari atas dan air yang 

sudah disaring akan keluar dari 

bagian bawah.   

4.11.2 Membuat model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.2.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu membuat model 

prototipe alat pencemaran 

lingkungan. 

Model yang dibuat diukur atau 

diuji dengan menggunakan kain 

putih. Hal ini bertujuan agar 

bisa terlihat indikator 

keberhasilan dari proses 

penyaringan tersebut. 

Membuat Model Pemecahan Masalah 

 Setiap kelompok siswa diminta untuk 

membuat model prototipe pemecahan masalah 

tersebut. 

 Siswa diminta untuk melakukan uji coba 

pada model prototipe yang telah dibuat oleh 

masing-masing kelompok di sekitar kelas. 

40 menit Rubrik (terlampir) 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

4.11.3 

Mengevaluasimodelprototipe 

alatyang digunakan untuk  

pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan. 

4.11.3.1 Setelah membaca 

artikel dan membuat model 

prototipe alat pemecahan 

masalah pencemaran air, 

siswa mampu mengevaluasi 

modelprototipe alatyang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

Model yang dibuat harus sesuai 

dengan permasalahan dan 

kebutuhan dalam masalah 

tersebut. 

 Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

pembuatan model prototipe pemecahan masalah 

tersebut 

 Siswa diminta untuk mengevaluasi 

kekurangan dan kelebihan dari model 

pemecahan masalah yang dibuat secara 

kelompok. 

 Guru memerikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling mengevaluasi antar kelompok. 

 Guru memberikan penguatan 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

20 menit Rubrik dan soal PG 

no 10, 11, 12 

(terlampir) 

 

4.11.4 Mendesain ulang 

(memperbaiki)model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.4.1 Setelah Setelah 

membaca artikel dan membuat 

serta mengevaluasi model 

prototipe alat yang digunakan 

untuk  pemecahan masalah 

pencemaran air, siswa mampu 

mendesain ulang 

(memperbaiki) pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

Mendesain ulang 

(memperbaiki) pemecahan 

masalah terjadi ketika evaluasi 

model pemecahan masalah, 

model pemecahan masalah 

yang dibuat tidak sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan 

pada masalah tersebut (tidak 

memecahkan masalah). 

Mendesain Ulang (memperbaiki) Pemecahan 

Masalah 

 Kelompok siswa diminta untuk mendesain 

ulang atau memperbaikinya apabila model 

pemecahan masalah tersebut belum 

memecahkan masalah pencemaran lingkungan 

pada artikel. 

 Setelah diperbaiki, siswa diminta untuk 

mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari 

model pemecahan masalah yang dibuat secara 

kelompok. 

25 menit 

   
Kegiatan Penutup 

 Siswa diminta untuk menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru mengkonfirmasi kesimpulan dari 

siswa. 

 Guru memberikan soal post test. 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil percobaan tiap 

kelompok tersebut dalam media poster pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran. 

 Guru memberikan salam. 

5 menit  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS EDP 2 

Satuan Pendidikan  : SMAN 1 Parongpong 

Kelas / Semester   : X / 2 

Materi Inti   :Pencemaran Lingkungan 

Sub Materi   : Pencemaran Air 

Alokasi Waktu  :  3 JP (2 kali pertemuan) 

Metode   : Tanya jawab, diskusi dan praktikum 

Pendekatan   : Saintifik 

Model Pembelajaran  : Engineering Design Process (EDP) 

Media    : Gambar, Artikel, dan perlengkapan praktikum 

Sumber Belajar  : 1. Internet (berbagai website yang berisi tentang informasi pencemaran lingkungan) 

2. Campbell, N. A. dan Pramono, S., dkk. (2009). Biologi. Jakarta: BSE, serta sumber lainnya yang 

     Relevan. 

Evaluasi Pembelajaran : LKS yang diberikan kepada siswa pada saat belajar dan nilai posttest 

C. Kompetensi Inti 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan  metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora  dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,  serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk  memecahkan masalah. 
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KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan  dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

D. Kompetensi Dasar 

5.11 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi kehidupan. 

6.11 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. 

Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

   
Kegiatan Pembuka 

 Guru mengucapkan salam dan menanyakan 

kabar 

 Guru mengecek kehadiran siswa, meminta salah 

satu siswa memimpin do’a  

 Mengecek kesiapan siswa 

 Mengaitkan materi yang lama dengan materi baru 

 Apersepsi: siswa mengamati beberapa macam 

benda, yaitu kaleng bekas, botol bekas, plastic, 

kertas, dll yang diperlihatkan guru. Hal ini 

dilakukan untuk menarik perhatian siswa. 

 Guru bertanya pada siswa mengenai maksud 

dari benda-benda yang siswa amati: 

1. Berasal dari manakah benda-benda ini? 

2. Apakah yang akan terjadi apabila benda-

10 menit  
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

benda ini terus dihasilkan tanpa dikendalikan? 

 Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk 

memberikan pendapatnya. 

 Guru mencatat respon para siswa 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3.11.1 Mengidentifikasi 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

3.11.1.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air, siswa mampu 

mengidentifikasi masalah 

minimal masalah yang terjadi 

pada artikel pencemaran air 

tesebut. 

Permasalahan pada artikel 1 

tersebut yaitu terjadinya 

pencemaran lingkungan akibat 

dari limbah domestik. 

Kegiatan Inti 

 Siswa duduk secara berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang telah dibentuk 

dipertemuan sebelumnya, kelompok siswa 

terdiri dari 5 orang. 

 Guru membagikan LKS untuk tiap 

kelompok. 

Mengidentifikasi Masalah 

 Siswa diminta untuk membaca artikel 1 yang 

terdapat pada LKS. 

 Siswa diminta untuk menjelaskan isi tentang 

artikel 1 tersebut dengan pertanyaan pengarah 

“Apa isi tentang artikel tersebut? Mengapa 

kalian bisa menyebut artikel tersebut artikel 

pencemaran lingkungan? 

 Siswa menuliskan masalah-maslah yang ada 

pada artikel 1 tersebut di dalam LKS. 

 Siswa diminta untuk membaca artikel 2 yang 

diberikan oleh guru. 

 Guru membimbing siswa merumuskan 

masalah dengan pertanyaan pengarah “kalau ini 

dikaitkan dengan akibat masuknya suatu 

10 menit LKS no 1, 2 dan 

soal PG no 1, 2, 3 

(terlampir) 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

zat/benda yang menyebabkan adanya perubahan 

warna, bau atau kekeruhan, kira-kira kalian bisa 

membuat rumusan masalah apa?” 

 Guru membimbing siswa merumuskan 

hipotesis  

3.11.2 Menemukan solusi 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

3.11.2.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu menemukan 

solusi minimal dari 

permasalahan pada artikel 

tersebut. 

Salah satu solusi dari 

permasalah tersebut yaitu 

melakukan penyaringan air 

pada air yang tercemar secara 

fisik. 

Menemukan Solusi Permasalahan 

 Siswa memilih solusi permasalahan melalui 

artikel 2 tersebut dan menuliskannya dalam 

LKS. 

5 menit LKS no 3, 4 dan 

soal PG no 4, 5, 6 

(terlampir) 

4.11.1 Mendesain model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.1.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu memilih alat 

dan bahan yang akan 

digunakan dengan tepat 

disertai alasannya. 

Alat yang digunakan: ember 1 

buah, kain katun 1 lapis, busa 4 

cm, batu kerikil kecil tingginya 

hingga 3 cm, injuk 6 cm, pasir 

4 cm, pecahan genteng 2 cm 

solder 1 buah dan 

penggulungan benang yang 

bekas 1. Bahan yang digunakan 

air keruh yang tercemar 

sebanyak 1 liter. 

Mendesain Pemecahan Masalah 

 Siswa diminta untuk memilih alat dan bahan 

yang dibutuhkan sesuai dengan solusi yang 

diajukan yang tercantum dalam LKS dengan 

cara dilingkari pada kolom alat bahan untuk 

mendesain pemecahan masalah yang dibuat oleh 

masing-masing siswa disertai melingkari kolom 

jumlah dan mengisi fungsinya. 

 Siswa diminta untuk membuat gamabar 

rancangan di LKS disertai dengan uraian cara 

kerja untuk melakukan pemecahan masalah 

tersebut. 

 

20 menit LKS no 5, 6 dan 

soal PG no 7,  8, 9 

(terlampir) 

 

 4.11.1.2 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu mendesain 

langkah kerja untuk 

Langkah yang dilakukan: 

ember dilubangi dengan 

menggunakan solder, 

dimasukan penggulungan 

benang, busa dibentuk 

lingkaran mengikuti bentuk 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

memecahkan masalah 

tersebut. 

ember disimpan di paling 

bawah , ditumpuk dengan batu 

kerikil kecil, ditumpuk dengan 

injuk, diberi kain, ditumpuk 

dengan pasir yang telah dicuci 

sampai bersih, di bagian paling 

atas disimpan pecahan genteng, 

kemudian air yng tercemar di 

alirkan dari atas dan air yang 

sudah disaring akan keluar dari 

bagian bawah.   

4.11.2 Membuat model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.2.1 Setelah membaca 

artikel 1 tentang pencemaran 

air dan artikel 2 tentang 

beberapa solusi permasalahan, 

siswa mampu membuat model 

prototipe alat pencemaran 

lingkungan. 

Model yang dibuat diukur atau 

diuji dengan menggunakan kain 

putih. Hal ini bertujuan agar 

bisa terlihat indikator 

keberhasilan dari proses 

penyaringan tersebut. 

Membuat Model Pemecahan Masalah 

 Setiap kelompok siswa diminta untuk 

membuat model prototipe pemecahan masalah 

tersebut. 

 Siswa diminta untuk melakukan uji coba 

pada model prototipe yang telah dibuat oleh 

masing-masing kelompok di sekitar kelas. 

40 menit Rubrik (terlampir) 

4.11.3 

Mengevaluasimodelprototipe 

alatyang digunakan untuk  

pemecahan masalah 

pencemaran lingkungan. 

4.11.3.1 Setelah membaca 

artikel dan membuat model 

prototipe alat pemecahan 

masalah pencemaran air, 

siswa mampu mengevaluasi 

modelprototipe alatyang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

Model yang dibuat harus sesuai 

dengan permasalahan dan 

kebutuhan dalam masalah 

tersebut. 

 Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

pembuatan model prototipe pemecahan masalah 

tersebut 

 Siswa diminta untuk mengevaluasi 

kekurangan dan kelebihan dari model 

pemecahan masalah yang dibuat secara 

kelompok. 

 Guru memerikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling mengevaluasi antar kelompok. 

 Guru memberikan penguatan 

20 menit Rubrik dan soal PG 

no 10, 11, 12 

(terlampir) 
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Indikator Tujuan Pembelajaran 

Khusus 

Analisis Materi Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Evaluasi 

 Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. 

4.11.4 Mendesain ulang 

(memperbaiki)model 

prototipe alat yang 

digunakan untuk  pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

4.11.4.1 Setelah Setelah 

membaca artikel dan membuat 

serta mengevaluasi model 

prototipe alat yang digunakan 

untuk  pemecahan masalah 

pencemaran air, siswa mampu 

mendesain ulang 

(memperbaiki) pemecahan 

masalah pencemaran 

lingkungan. 

Mendesain ulang 

(memperbaiki) pemecahan 

masalah terjadi ketika evaluasi 

model pemecahan masalah, 

model pemecahan masalah 

yang dibuat tidak sesuai dengan 

permasalahan dan kebutuhan 

pada masalah tersebut (tidak 

memecahkan masalah). 

Mendesain Ulang (memperbaiki) Pemecahan 

Masalah 

 Kelompok siswa diminta untuk mendesain 

ulang atau memperbaikinya apabila model 

pemecahan masalah tersebut belum 

memecahkan masalah pencemaran lingkungan 

pada artikel. 

 Setelah diperbaiki, siswa diminta untuk 

mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari 

model pemecahan masalah yang dibuat secara 

kelompok. 

25 menit 

   
Kegiatan Penutup 

 Siswa diminta untuk menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru mengkonfirmasi kesimpulan dari 

siswa. 

 Guru memberikan soal post test. 

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan hasil percobaan tiap 

kelompok tersebut dalam media poster pada 

pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pembelajaran. 

 Guru memberikan salam. 

5 menit  
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR KERJA SISWA KELAS EDP 1 

 Lembar Kerja Siswa (LKS)  

Pencemaran Lingkungan 

(Penyaringan Air) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo anak-anak,  
sudah siapkah untuk 
praktikum hari ini? 

Bacalah petunjuknya 
dan lakukan dengan 
teliti! Good Luck! 

Kelompok   :  

Nama Anggota : 1. 

     2. 

     3. 

     4.  

     5. 
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Artikel 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air adalah senyawa penting yang mendukung adanya kehidupan di alam semesta. 

Tanpa air, manusia hewan, dan tumbuhan tak akan bisa hidup. Salah satu tempat untuk 

mendapatkan air yaitu sungai.Beberapa tahun kebelakang, banyak sekali permasalahan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya banjir.Banjir tak pernah lepas di 

Indonesia setiap kali musim hujan. Banjir di Jakarta, Bandung, Semarang dan 

Bojonegoro sudah terkenal selama ini jadi masalah tahunan saat musim hujan datang. 

Bencana banjir seperti sudah biasa terjadi, padahal bagi warga yang kebanjiran, mereka 

mengalami musibah yang sangat merugikan. 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 

provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat.Penilaian status mutu air sungai itu 

mendasarkan pada Kriteria Mutu Air (KMA) kelas II yang terdapat pada lampiran 

Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air atau PP 82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24% sungai 

dalam status tercemar sedang, 6% tercemar ringan dan hanya sekitar 2% yang masih 

memenuhi baku mutu air. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai 

hingga saat ini merupakan sumber utama air bersih yang digunakan mayoritas 

penduduk di Indonesia. Sumber air yang kualitasnya buruk akan mengancam kondisi 

kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang menggunakan air tersebut. 

Menurut Budi Kurniawan, Kasubdit Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran 

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, sumber utama 

pencemar air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau 

rumah tangga. "Selama ini kebanyakan masyarakat salah mengira bahwa sumber utama 

pencemar sungai adalah limbah industri, padahal bukan.Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di sungai-sungai yang dijadikan titik pantau, limbah domestik yang paling 

berperan sebagai pencemar air sungai," kata Budi. 

Sumber:http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/04/29/Air-Sungai-di-

Indonesia-Tercemar-Berat(29 April 2016) 
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Artikel 2 

Macam-macam Penyaringan Air 

Air merupakan sumber bagi kehidupan.Sering kita mendengar bumi 

disebut sebagai planet biru, karena air menutupi 3/4 permukaan bumi.Tetapi tidak 

jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat 

musim kemarau disaat air umur mulai berubah warna atau berbau.Ironis memang, 

tapi itulah kenyataannya.Yang pasti kita harus selalu optimis.Sekalipun air sumur 

atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor ataupun 

berbau, selama kuantitasnya masih banyak kita masih dapat berupaya merubahnya 

menjadi air bersih yang layak pakai dimana salah satu caranya adalah membuat 

saringan air. 

Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk 

mendapatkan air bersih, dan cara yang paling umum digunakan adalah dengan 

membuat saringan air, dan bagi kita mungkin yang paling tepat adalah membuat 

penjernih air atau saringan air sederhana. Perlu diperhatikan, bahwa penyaringan 

air secara sederhana tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam yang terlarut 

di dalam air.Gunakandestilasi untuk menghasilkan air yang tidak mengandung 

garam. Berikut beberapa aternatif cara sederhana untuk mendapatkan air bersih 

dengan cara penyaringan air : 

1. Saringan Kain Katun 

Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan 

teknik penyaringan yang paling sederhana/mudah.Air keruh disaring dengan 

menggunakan kain katun yang bersih.Saringan ini dapat membersihkan air dari 

kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh.Air hasil saringan 

tergantung pada ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. 

2. Saringan Kapas 

Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik 

sebelumnya.Seperti halnya penyaringan dengan kain katun, penyaringan dengan 

kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada 

dalam air keruh.Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan 

kapas yang digunakan. 

 

3. Aerasi 

Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke 

dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air maka zat-zat seperti karbon 

dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari 

http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/distilasi-cara-sederhana-mendapatkan-air-bersih-dari-air-laut-air-asin/
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air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu partikel mineral yang terlarut 

dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan 

membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses 

sedimentasi atau filtrasi. 

4. Saringan Pasir Lambat (SPL) 

Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan 

menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air 

bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih 

dahulu baru kemudian melewati lapisan kerikil.  

5. Saringan Pasir Cepat (SPC) 

Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas 

lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah.Tetapi arah 

penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan Saringan Pasir Lambat, yakni 

dari bawah ke atas (up flow). Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air 

baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu baru kemudian melewati lapisan 

pasir.  

6. Gravity-Fed Filtering System 

Gravity-Fed Filtering System merupakan gabungan dari Saringan Pasir 

Cepat(SPC) dan Saringan Pasir Lambat(SPL).Air bersih dihasilkan melalui dua 

tahap.Pertama-tama air disaring menggunakan Saringan Pasir Cepat(SPC).Air 

hasil penyaringan tersebut dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan 

Saringan Pasir Lambat. Dengan dua kali penyaringan tersebut diharapkan kualitas 

air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit 

air hasil penyaringan yang keluar dari Saringan Pasir Cepat, dapat digunakan 

beberapa/multi Saringan Pasir Lambat. 

7. Saringan Arang 

Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan 

tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam 

menghilangkan bau dan rasa yang ada pada air baku. Arang yang digunakan dapat 

berupa arang kayu atau arang batok kelapa.Untuk hasil yang lebih baik dapat 

digunakan arang aktif. 

8. Saringan air sederhana/tradisional 

Saringan air sederhana/tradisional merupakan modifikasi dari saringan 

pasir arang dan saringan pasir lambat.Pada saringan tradisional ini selain 

menggunakan pasir, kerikil, batu dan arang juga ditambah satu buah lapisan 

injuk/ijuk yang berasal dari sabut kelapa. 
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9. Saringan Keramik 

Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga 

dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan 

dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter kramik 

menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh 

bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan 

tertahan dan lama kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. 

Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering maka air baku yang 

dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor.  

10. Saringan Cadas/Jempeng/Lumpang Batu 

Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik.Air 

disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas.Saringan ini umum 

digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali.Saringan tersebut digunakan 

untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigsi 

sawah.Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng 

relative rendah bila dibandingkan dengan SPL terlebih lagi SPC. 

11. Saringan Tanah Liat. 

Kendi atau belanga dari tanah liat yang dibakar terlebih dahulu dibentuk 

khusus pada bagian bawahnya agar air bersih dapat keluar dari pori-pori pada 

bagian dasarnya.Lihat saringan keramik. 

(Sumber: Sugiharto, 2007) 

 

 

1. Permasalahan 

Masalah apa saja yang diketahui dalam artikel 1 tersebut? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, coba buatlah rumusan masalah 

yang sesuai dengan permasalahan tersebut! 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

3. Menentukan Solusi 

Tuliskanlah solusi yang apa yang bisa mengatasi masalah pada artikel 

tersebut disertai dengan alasannya! 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

4. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang kamu ajukan! 

Catatan: Ingat kembali pada saat pembelajaran tentang Ruang Lingkup 

Biologi 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

5. Alat dan Bahan 

Tulislah alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai proses penyaringan air 

yang kalian lakukan pada kolom no dan kolom jumlah dengan disertai 

alasannya! 

No Nama Alat Jumlah/Ukuran Alasan 
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6. Cara Kerja 

Buatlah cara kerja yang sesuaikan dengan proses penyaringan air yang 

kalian lakukan berupa diagram alir yang disertai dengan gambar! 
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7. Hasil Pengamatan 

Tulislah hasil uji penyaringan air pada tabel dibawah ini! 

Tabel 1. Hasil Uji Penyaringan Air dengan Berbagai Penyaringan 

(percobaan) 

Kel

om

pok 

Sumber 

Air 

Keruh 

Hasil uji penyaringan air 

Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 

Keterangan:  

1, 2, 3  : Pengulangan (diulang) 

Percobaan 1 : hanya 1x penyaringan 

Percobaan 2 : 2x penyaringan 

Percobaan 3 : 3x penyaringan 

Untuk hasil saringan: 

+ : kecoklatan 

++ : kekuningan 

+++ : bening/jernih 

 

 

8. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, buatlah kesimpulan dengan tepat 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan,                                           
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LEMBAR KERJA SISWA KELAS EDP 2 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pencemaran Lingkungan 

(Penyaringan Air) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo anak-anak,  
sudah siapkah untuk 
praktikum hari ini? 

Bacalah petunjuknya 
dan lakukan dengan 
teliti! Good Luck! 

Kelompok   :  

Nama Anggota : 1. 

     2. 

     3. 

     4.  

     5. 

 

  



 

 

92 

 

Artikel 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air adalah senyawa penting yang mendukung adanya kehidupan di alam semesta. 

Tanpa air, manusia hewan, dan tumbuhan tak akan bisa hidup. Salah satu tempat untuk 

mendapatkan air yaitu sungai.Beberapa tahun kebelakang, banyak sekali permasalahan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya banjir.Banjir tak pernah lepas di 

Indonesia setiap kali musim hujan. Banjir di Jakarta, Bandung, Semarang dan 

Bojonegoro sudah terkenal selama ini jadi masalah tahunan saat musim hujan datang. 

Bencana banjir seperti sudah biasa terjadi, padahal bagi warga yang kebanjiran, mereka 

mengalami musibah yang sangat merugikan. 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 

provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat.Penilaian status mutu air sungai itu 

mendasarkan pada Kriteria Mutu Air (KMA) kelas II yang terdapat pada lampiran 

Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air atau PP 82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24% sungai 

dalam status tercemar sedang, 6% tercemar ringan dan hanya sekitar 2% yang masih 

memenuhi baku mutu air. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat air sungai 

hingga saat ini merupakan sumber utama air bersih yang digunakan mayoritas 

penduduk di Indonesia. Sumber air yang kualitasnya buruk akan mengancam kondisi 

kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang menggunakan air tersebut. 

Menurut Budi Kurniawan, Kasubdit Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran 

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, sumber utama 

pencemar air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau 

rumah tangga. "Selama ini kebanyakan masyarakat salah mengira bahwa sumber utama 

pencemar sungai adalah limbah industri, padahal bukan.Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di sungai-sungai yang dijadikan titik pantau, limbah domestik yang paling 

berperan sebagai pencemar air sungai," kata Budi. 

Sumber:http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/04/29/Air-Sungai-di-

Indonesia-Tercemar-Berat(29 April 2016) 
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Artikel 2 

Macam-macam Penyaringan Air 

Air merupakan sumber bagi kehidupan.Sering kita mendengar bumi 

disebut sebagai planet biru, karena air menutupi 3/4 permukaan bumi.Tetapi tidak 

jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat 

musim kemarau disaat air umur mulai berubah warna atau berbau.Ironis memang, 

tapi itulah kenyataannya.Yang pasti kita harus selalu optimis.Sekalipun air sumur 

atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor ataupun 

berbau, selama kuantitasnya masih banyak kita masih dapat berupaya merubahnya 

menjadi air bersih yang layak pakai dimana salah satu caranya adalah membuat 

saringan air. 

Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk 

mendapatkan air bersih, dan cara yang paling umum digunakan adalah dengan 

membuat saringan air, dan bagi kita mungkin yang paling tepat adalah membuat 

penjernih air atau saringan air sederhana. Perlu diperhatikan, bahwa penyaringan 

air secara sederhana tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam yang terlarut 

di dalam air.Gunakandestilasi untuk menghasilkan air yang tidak mengandung 

garam. Berikut beberapa aternatif cara sederhana untuk mendapatkan air bersih 

dengan cara penyaringan air : 

1. Saringan Kain Katun 

Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan 

teknik penyaringan yang paling sederhana/mudah.Air keruh disaring dengan 

menggunakan kain katun yang bersih.Saringan ini dapat membersihkan air dari 

kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh.Air hasil saringan 

tergantung pada ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. 

2. Saringan Kapas 

Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik 

sebelumnya.Seperti halnya penyaringan dengan kain katun, penyaringan dengan 

kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada 

dalam air keruh.Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan 

kapas yang digunakan. 

 

3. Aerasi 

http://aimyaya.com/id/teknologi-tepat-guna/distilasi-cara-sederhana-mendapatkan-air-bersih-dari-air-laut-air-asin/
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Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke 

dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air maka zat-zat seperti karbon 

dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari 

air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu partikel mineral yang terlarut 

dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan 

membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses 

sedimentasi atau filtrasi. 

4. Saringan Pasir Lambat (SPL) 

Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan 

menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air 

bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih 

dahulu baru kemudian melewati lapisan kerikil.  

5. Saringan Pasir Cepat (SPC) 

Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas 

lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah.Tetapi arah 

penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan Saringan Pasir Lambat, yakni 

dari bawah ke atas (up flow). Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air 

baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu baru kemudian melewati lapisan 

pasir.  

6. Gravity-Fed Filtering System 

Gravity-Fed Filtering System merupakan gabungan dari Saringan Pasir 

Cepat(SPC) dan Saringan Pasir Lambat(SPL).Air bersih dihasilkan melalui dua 

tahap.Pertama-tama air disaring menggunakan Saringan Pasir Cepat(SPC).Air 

hasil penyaringan tersebut dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan 

Saringan Pasir Lambat. Dengan dua kali penyaringan tersebut diharapkan kualitas 

air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit 

air hasil penyaringan yang keluar dari Saringan Pasir Cepat, dapat digunakan 

beberapa/multi Saringan Pasir Lambat. 

7. Saringan Arang 

Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan 

tambahan satu buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam 

menghilangkan bau dan rasa yang ada pada air baku. Arang yang digunakan dapat 

berupa arang kayu atau arang batok kelapa.Untuk hasil yang lebih baik dapat 

digunakan arang aktif. 

8. Saringan air sederhana/tradisional 
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Saringan air sederhana/tradisional merupakan modifikasi dari saringan 

pasir arang dan saringan pasir lambat.Pada saringan tradisional ini selain 

menggunakan pasir, kerikil, batu dan arang juga ditambah satu buah lapisan 

injuk/ijuk yang berasal dari sabut kelapa. 

9. Saringan Keramik 

Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga 

dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan 

dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter kramik 

menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh 

bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan 

tertahan dan lama kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. 

Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering maka air baku yang 

dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor.  

10. Saringan Cadas/Jempeng/Lumpang Batu 

Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik.Air 

disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas.Saringan ini umum 

digunakan oleh masyarakat desa Kerobokan, Bali.Saringan tersebut digunakan 

untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigsi 

sawah.Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng 

relative rendah bila dibandingkan dengan SPL terlebih lagi SPC. 

11. Saringan Tanah Liat. 

Kendi atau belanga dari tanah liat yang dibakar terlebih dahulu dibentuk 

khusus pada bagian bawahnya agar air bersih dapat keluar dari pori-pori pada 

bagian dasarnya.Lihat saringan keramik. 

(Sumber: Sugiharto, 2007) 

 

 

1. Permasalahan 

Masalah apa saja yang diketahui dalam artikel 1 tersebut? 

………………………………………………………

………………………………………………………
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………………………………………………………

……………………………………………………… 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, coba buatlah rumusan masalah 

yang sesuai dengan permasalahan tersebut! 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

3. Menentukan Solusi 

Tuliskanlah solusi yang apa yang bisa mengatasi masalah pada artikel 

tersebut disertai dengan alasannya! 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

4. Hipotesis 

Buatlah hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang kamu ajukan! 

Catatan: Ingat kembali pada saat pembelajaran tentang Ruang Lingkup 

Biologi 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

5. Alat dan Bahan 

Lingkari alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai proses penyaringan air 

yang kalian lakukan pada kolom no dan kolom jumlah dengan disertai 

fungsinya! 
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No Alat/Bahan Jumlah/Ukuran Fungsi 

1. Botol ukuran 

600 ml 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 

7/ 8/ 9/ 10 buah 

 

2. Kain katun 1/ 2/ 3 lapis  

3. Kertas saring 1/ 2/ 3 lapis  

4. Tissu 1/ 2/ 3 lapis  

5. Kapas 1/ 2/ 3 lapis  

6. Batu krikil 

besar d=2 cm 

Ketebalan 6-7 

cm 

 

7. Batu krikil 

kecil d=1 cm 

Ketebalan 3-6 

cm 

 

8. Busa Ketebalan 2-4 

cm 

 

9. Ijuk yang 

sudah 

dipadatkan 

Ketebalan 4-6 

cm 

 

10. Pasir Ketebalan 4-6 

cm  

 

11. Pecahan 

genteng 

2-3 cm  

12. Arang 3-4 cm  

13. Air Keruh 50 ml/ 100 ml/ 

1L/ 1,5L 

 

14. Gunting/pisau 1/ 2 buah  
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6. Cara Kerja 

Buatlah cara kerja yang sesuaikan dengan proses penyaringan air yang 

kalian lakukan berupa diagram alir yang disertai dengan gambar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Hasil Pengamatan 

Tulislah hasil uji penyaringan air pada tabel dibawah ini! 

Tabel 1. Hasil Uji Penyaringan Air dengan Berbagai Penyaringan 

(percobaan) 

Kel

om

pok 

Sumber 

Air 

Keruh 

Hasil uji penyaringan air 

Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.           

2.           

3.           
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4.           

5.           

6.           

 

Keterangan:  

1, 2, 3  : Pengulangan (diulang) 

Percobaan 1 : hanya 1x penyaringan 

Percobaan 2 : 2x penyaringan 

Percobaan 3 : 3x penyaringan 

Untuk hasil saringan: 

+ : kecoklatan 

++ : kekuningan 

+++ : bening/jernih 

 

8. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, buatlah kesimpulan dengan tepat!

Berdasarkan hasil pengamatan,                                           
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LAMPIRAN 3 

1. Rubrik Jawaban LKS (Proses) 

Aspek Skor Jawaban 

Permasalahan 

3 

Menyebutkan 3 permasalahanpadaartikel 1, yaitu: 

1. Banjir terjadi setiap kali musim hujan 

2. Mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat 

3. Pencemaran air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik/ limbah rumah 

tangga 

2 Menyebutkan 2 permaslahan pada artikel 1 

1 Menyebutkan 1 permasalahan pada artikel 1 

0 Tidak menyebutkan permasalahan pada artikel 1 

Rumusan 

Masalah 

3 

Rumusan masalah memenuhi 3 kriteria 

1. Rumusan masalahdibuatdalam kalmiat tanya 

2. Mencantumkan dua variabel (varibel bebas dan terikat) 

3. Sesuai dengan inti permasalahan (pencemaran air) 

2 Rumusan masalah hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Rumusan masalah hanya memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak menuliskan rumusan masalah 
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Aspek Skor Jawaban 

Menentukan 

solusi 

3 

Menentukan Solusi memenuhi 3 kriteria: 

1. Solusi sesuai rumusan masalah 

2. Alasannyaberhubungan dengan fungsi dari solusi 

3. Melakukan kajian teori 

2 Menentukan solusi hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Menentukan solusi hanya memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak menentukan solusi permasalahan 

Hipotesis 

3 

Hipotesis memenuhi 3 kriteria: 

1. Sesuai rumusan masalah 

2. Kalimat pernyataan 

3. Menunjukkan hubungan 2 variabel 

2 Hipotesis hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Hipotesis hanya memenuhi 1kriteria 

0 Tidak menuliskan hipotesis 

Alat dan 

Bahan 
3 

Alat dan bahan yang digunakan memenuhi 3 kriteria: 

1. Sesuai dengan solusi yang diajukan 

2. Menuliskan jumlah/ ukuran alat/bahan yang dipilih dengan tepat 

3. Menuliskan fungsi alat/bahan yang dipilih dengan tepat 
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Aspek Skor Jawaban 

Contoh jawaban yang diharapkan: 

Solusi yang dipilih yaitu penyaringan kain katun 

No Alat/ Bahan Jumlah/ 

Ukuran 

Fungsi 

1. Kain Katun 1 lapis Untuk menyaring kotoran/ polutan 

pada air 

2. Botol air 

mineral 

1 buah Sebagai wadah penampungan air 

yang telah disaring 

3. Air kotor/ 

tercemar 

100 ml Sebagai bahan yang akan disaring 

 

2 Alat dan bahan hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Alat dan bahan hanya memenuhi 1kriteria 

0 Tidak menuliskan alat dan bahan serta fungsinya 

Cara Kerja 3 

Cara kerja memenuhi 3 kriteria: 

1. Melakukan prosedur yang benar (berurutan) sesuai dengan solusi yang diajukan 

2. Dalam bentuk diagram alur 

3. Disertai gambar rancangan 
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Aspek Skor Jawaban 

Contoh jawaban yang diharapkan: 

Gambar Rancangan Cara Kerja 

 

 

 

2 Cara kerja hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Cara kerja hanya memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak menuliskan cara kerja dan gambar racangan 

Hasil 

Pengamatan 
3 

Hasil pengamatan memenuhi 3 kriteria: 

1. Melakukan 3x percobaan 

2. Melakukan pengulangan 

3. Menuliskan hasil pengamatan sesuai dengan yang dilakukan dalam praktikum (objektif) 

Botol plastik yang 

telah dibersihkan 

disiapkan, botol 

dipotong menjadi 2 

bagian dengan 

perbandingan 1/3 

di bawah botol dan 

2/3 di atas botol 

Kain katun 

ditempelkan ke 

dalam botol 

penyaaringan 

Air kotor dialirkan 

dari atas kain 

katun. 
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Aspek Skor Jawaban 

2 Hasil pengamatan memenuhi 2 kriteria 

1 Hasil pengamatan memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak menuliskan hasil pengamatan 

Kesimpulan 

3 

Kesimpulan hanya memenuhi 3 kriteria: 

1. Menuliskan kesimpulan sesuai dengan hasil pengamatan 

2. Sesuai rumusan masalah 

3. Tidak menyajikan kutipan 

Contoh jawaban yang diharapkan: Penyaringan dapat mengatasi pencemaran air, hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan penyaringan air yang kami lakukan. Air 

yang awalnya keruh setelah dilakukan penyaringan menjadi jernih. 

2 Kesimpulan hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Kesimpulan hanya memenuhi 1kriteria 

0 Tidak menuliskan kesimpulan 
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2. Rubrik Penilian Produk 

Aspek Skor Keterangan 

Air yang 

dihasilkan 

3 Air yang dihasilkan berwarna bening/jernih 

2 Air yang dihasilkan berwarna kekunigan 

1 Air yang dihasilkan berwarna kecoklatan 

0 Tidakadaperubahan 

Model 

prototype 

alat 

3 

Model prototype alat memenuhi 3 kriteria: 

1. Mudah digunakan 

2. Mudah ditemukan 

3. Harga terjangkau 

2 Model prototype alat hanya memenuhi 2 kriteria 

1 Model prototype alat hanya memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak membuat membuat model prototype alat 

Mendesain 

Ulang 
3 

Mendesain ulang prototype alat memenuhi 3 kriteria: 

1. Mampu melakukan refleksi terhadap proses yang sudah dilakukan 

2. Mengembangkan gagasan dan prototipe/ produk berdasarkan hasil refleksi 

3. Mendesain ulang langkah-langkah pembuatan produk sekali atau lebih dengan kemajuan yang 

berarti 
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Aspek Skor Keterangan 

2 Mendesain ulang prototype alat memenuhi 2 kriteria 

1 Mendesain ulang prototype alat memenuhi 1 kriteria 

0 Tidak memperbaiki/ mendesain ulang 
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LAMPIRAN 5 

ANGKET PERSEPSI SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

PENCEMARAN LINGKUNGAN BERBASIS ENGINEERING DESIGN 

PROCESS (EDP) 

 

Nama :  

Jenis kelamin : 

Hari/Tanggal : 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih 

dahulu isi daftar identitas yang telah disediakan. 

b. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, beri ceklis (√) pada jawaban yang 

dianggap paling tepat. 

c. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua soal dapat 

dijawab. Dan sebelumnya tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih atas 

segala bantuannya. 

No Pernyataan 
Skala 

Ya Tidak 

1. Pembelajaran tentang 

pencemaran lingkungan berbasis 

EDP memotivasi siswa untuk 

selalu berinovasi dan berkreasi 

  

2. Pembelajaran tentang 

pencemaran lingkungan berbasis 

EDP dapa tmemicu untukbelajar 

memecahkan masalah 

pencemaran lingkungan 

  

3. Pembelajaran tentang 

pencemaran lingkungan berbasis 

EDP memberikan manfaat bagi 

kehidupan sehari-hari terutama 

dalam bidang lingkungan 

  

4. Pembelajaran tentang 

pencemaran lingkungan berbasis 
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EDP memudahkan siswa dalam 

merancang suatu pemecahan 

masalah pencemaran lingkungan 

5. Ada beberapa langkah/ tahapan 

yang sulit dalam pembelajaran 

pencemaran lingkungan berbasis 

EDP seperti mengidentifikasi 

masalah dan menentukan solusi 

yang tepat 
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LAMPIRAN 6 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Nama Guru : 

Kelas/Semester : 

Mata Pelajaran : 

Materi  : 

Tabel Observasi Aktivitas Guru di Kelas 

N

o 
Tahap Perilaku Guru yang diobservasi 

Kemunculan 

Keterangan 
Ada 

TidakA

da 

1. 

 

Persiapan/kegiatanawal 1. Mengucapkan salam kepadasiswa    

2. Memeriksakehadiransiswa    

3. Siswadimintauntukberdo’a    

4. Mengaitkanmateri lama denganmateribaru    

5. Memeriksakesiapansiswa    

6. Menyampaikanapersepsidenganpertanyaan    

8. Menyampaikantujuanpembelajaran    

2. KegiatanInti 

1. Membagikan LKS (artikel 1)    

2. Membimbingsiswamengidentifikasipermasalah

anpadaartikel 

   

3. Membagikanartikel 2    

4. Membimbingsiswamerumuskanmasalah    

5. Membimbingsiswamenenukansolusipermasalah

an 

   

6. Membimbingsiswamerumuskanhipotesis    

7. Membimbingsiswamenentukanalatdanbahan 

yang 

telahdisediakanuntukmendesainpemecahanmas

alah 

   

8. Membimbingsiswauntukmembuatgamabarranc

angandisertaidenganuraiancarakerja 

   

9. Membimbingsiswauntukmembuat model    
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prototipealatpemecahanmasalah 

10. Membimbingsiswauntukmelakukanujicobapada 

model prototipe yang telahdibuat 

   

11. Membimbingsiswamempresentasikanhasilpem

buatan model prototipe 

   

12. Membimbingsiswauntukmengevaluasikekurang

andankelebihandari model prototipe 

   

13. Memerikankesempatankepadasiswauntuksaling

mengevaluasi 

   

14. Memberikanpenguatan    

15. Memberikankesempatanuntukbertanya    

16. Membimbingsiswauntukmendesainulangataum

emperbaikinyaapabila model 

pemecahanmasalahtersebutbelummemecahkan

masalah 

   

3. KegiatanPenutup 

1. Membimbingsiswamenyimpulkanhasilpembela

jaran 

   

2. Mengkonfirmasikesimpulandarisiswa    

3. Memberikansoal post test    

4. Menutuppembelajarandanmemberikansalam    

Jumlah    

Prosentase    

Observer, 

Tandatangan : …………………………… 
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LAMPIRAN 7 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Apakah tahapan dalam EDP dirasa sulit? 

2. Bagian manakah yang sulit? 

3. Apakah tahapan mengidentifikasi masalah sulit? 

4. Bagianmanakah yang kalian rasa sulit saat mengidentifikasi masalah? 

Mengapa? 
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LAMPIRAN 8 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Nama Guru :MifaMahdalena 

Kelas/Semester : X MIA 3/2 (EDP 1) 

Mata Pelajaran :Biologi 

Materi  :Pencemaran Air 

TabelObservasiAktivitas Guru di Kelas 

N

o 
Tahap Perilaku Guru yang diobservasi 

Kemunculan 

Keterangan 
Ada 

TidakA

da 

1. 

 

Persiapan/

kegiatana

wal 

1. Mengucapkansalamkepadasiswa √   

2. Memeriksakehadiransiswa √   

3. Siswadimintauntukberdo’a √   

4. Mengaitkanmateri lama denganmateribaru √   

5. Memeriksakesiapansiswa √   

6. Menyampaikanapersepsidenganpertanyaan √   

8. Menyampaikantujuanpembelajaran √   

2. 
KegiatanI

nti 

1. Membagikan LKS (artikel 1) √   

2. Membimbingsiswamengidentifikasipermasalah

anpadaartikel 

√   

3. Membagikanartikel 2 √   

4. Membimbingsiswamerumuskanmasalah √   

5. Membimbingsiswamenenukansolusipermasalah

an 

√   

6. Membimbingsiswamerumuskanhipotesis √   

7. Membimbingsiswamenentukanalatdanbahan 

yang 

telahdisediakanuntukmendesainpemecahanmas

alah 

√   

8. Membimbingsiswauntukmembuatgamabarranc

angandisertaidenganuraiancarakerja 

√   

9. Membimbingsiswauntukmembuat model 

prototipealatpemecahanmasalah 

√   
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10. Membimbingsiswauntukmelakukanujicobapada 

model prototipe yang telahdibuat 

√   

11. Membimbingsiswamempresentasikanhasilpem

buatan model prototipe 

√   

12. Membimbingsiswauntukmengevaluasikekurang

andankelebihandari model prototipe 

√   

13. Memerikankesempatankepadasiswauntuksaling

mengevaluasi 

√   

14. Memberikanpenguatan √   

15. Memberikankesempatanuntukbertanya √   

16. Membimbingsiswauntukmendesainulangataum

emperbaikinyaapabila model 

pemecahanmasalahtersebutbelummemecahkan

masalah 

√   

3. 
KegiatanP

enutup 

1. Membimbingsiswamenyimpulkanhasilpembela

jaran 

√   

2. Mengkonfirmasikesimpulandarisiswa √   

3. Memberikansoal post test √   

4. Menutuppembelajarandanmemberikansalam √   

Jumlah 28   

Persentase (%) 100   

Observer, 

Tandatangan : …………………………… 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Nama Guru :MifaMahdalena 

Kelas/Semester : X MIA 4/2 (EDP 2) 

Mata Pelajaran :Biologi 

Materi  :Pencemaran Air 

TabelObservasiAktivitas Guru di Kelas 

N

o 
Tahap Perilaku Guru yang diobservasi 

Kemunculan 

Keterangan 
Ada 

TidakA

da 

1. 

 

Persiapan/

kegiatana

wal 

1. Mengucapkansalamkepadasiswa √   

2. Memeriksakehadiransiswa √   

3. Siswadimintauntukberdo’a √   

4. Mengaitkanmateri lama denganmateribaru √   

5. Memeriksakesiapansiswa √   

6. Menyampaikanapersepsidenganpertanyaan √   

8. Menyampaikantujuanpembelajaran √   

2. 
KegiatanI

nti 

1. Membagikan LKS (artikel 1) √   

2. Membimbingsiswamengidentifikasipermasalah

anpadaartikel 

√   

3. Membagikanartikel 2 √   

4. Membimbingsiswamerumuskanmasalah √   

5. Membimbingsiswamenenukansolusipermasalah

an 

√   

6. Membimbingsiswamerumuskanhipotesis √   

7. Membimbingsiswamenentukanalatdanbahan 

yang 

telahdisediakanuntukmendesainpemecahanmas

alah 

√   

8. Membimbingsiswauntukmembuatgamabarranc

angandisertaidenganuraiancarakerja 

√   

9. Membimbingsiswauntukmembuat model 

prototipealatpemecahanmasalah 

√   

10. Membimbingsiswauntukmelakukanujicobapada √   
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model prototipe yang telahdibuat 

11. Membimbingsiswamempresentasikanhasilpem

buatan model prototipe 

√   

12. Membimbingsiswauntukmengevaluasikekurang

andankelebihandari model prototipe 

√   

13. Memerikankesempatankepadasiswauntuksaling

mengevaluasi 

√   

14. Memberikanpenguatan √   

15. Memberikankesempatanuntukbertanya √   

16. Membimbingsiswauntukmendesainulangataum

emperbaikinyaapabila model 

pemecahanmasalahtersebutbelummemecahkan

masalah 

√   

3. 
KegiatanP

enutup 

1. Membimbingsiswamenyimpulkanhasilpembela

jaran 

√   

2. Mengkonfirmasikesimpulandarisiswa √   

3. Memberikansoal post test √   

4. Menutuppembelajarandanmemberikansalam √   

Jumlah 28   

Persentase (%) 100   

Observer, 

Tandatangan : …………………………… 
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LAMPIRAN 9 

Rekapitulasi Kemampuan Merancang Pemecahan Masalah berdasarkan Rubrik Kelas EDP 1 

No Kelompok Nama 

MengidentifikasiMasalah 

Permasalahan RumusanMasalah 

Jumlahketercapaian Persentaseketercapaian Permasalahan 

Banjir 

Permasalahan 

Status mutu 

air sungai 

Permasalahan Pencemaran akibat limbah 

domestik 
Kalimat 

tanya 

Terdapat 

2 

variabel 

SesuaiintiMasalah 

1. 

1 

DVN 0 1 0 1 1 1 4 67% 

2. STK 1 0 1 1 1 1 5 83% 

3. ARD 0 0 0 1 1 1 4 67% 

4. AFH 1 0 0 1 1 1 4 67% 

5. KML 0 1 0 1 1 1 4 67% 

6. 

2 

ADM 1 0 0 1 0 1 3 50% 

7. TIT 0 0 1 1 1 1 4 67% 

8. YUL 1 0 1 1 1 1 4 67% 

9. CTR 0 0 1 1 1 1 4 67% 

10. DCK 0 1 1 1 1 1 5 83% 

11. 

3 

UMR 0 1 0 1 1 1 5 83% 

12. WWN 0 0 1 1 1 1 4 67% 

13. TTN 0 0 1 1 1 1 4 67% 

14. AI 1 0 0 1 1 1 4 67% 

15. ELI 0 0 1 1 1 1 4 67% 

16. 

4 

TANT 1 1 1 1 1 1 6 100% 

17. PUT 1 0 0 1 1 1 4 67% 

18. ROS 1 0 0 1 1 1 4 67% 

19. IKH 1 0 0 1 1 1 4 67% 

20. ALS 1 0 0 1 1 1 4 67% 

21. 

5 

RSM 1 1 1 1 1 1 6 100% 

22. AGS 1 0 1 1 1 1 5 83% 

23. APR 1 1 0 1 1 1 5 83% 

24. IND 1 0 1 1 1 1 5 83% 

25. AMR 1 1 0 1 1 1 5 83% 

26. 

6 

RAV 1 0 1 1 1 1 5 83% 

27. FAI 1 0 0 1 1 1 4 67% 

28. NNG 1 0 1 1 1 1 5 83% 

29. ASP 1 0 1 1 1 1 5 83% 

30. ANG 1 0 1 1 1 1 5 83% 
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Jumlah (siswa) 20 8 16 30 29 30   

Persentase 67% 27% 53% 100% 97% 100%   

Rata-rata kemampuanmengidentifikasimasalah 75% 

Rata-rata frekuensiketercapaianmengidentifikasimasalah 74% 

 

 

No 
Kelom

pok 
Nama 

MenentukanSolusi 

MenentukanSolusi Hipotesis 

Jumlahketerca

paian 

Persentaseketer

capaian 
Solusisesuairu

musanmasalah 

Alasannyaberhu

bungandenganf

ungsidarisolusi 

Melakukank

ajianteori 

Sesuairumu

sanmasalah 

Kalimatpern

yataan 

Menunjukkanh

ubungan 2 

variabel 

1. 

1 

DVN 1 1 1 1 1 1 6 100% 

2. STK 1 1 1 1 1 1 6 100% 

3. ARD 1 1 1 1 1 1 6 100% 

4. AFH 1 1 1 1 1 1 6 100% 

5. KML 1 1 1 1 1 1 6 100% 

6. 

2 

ADM 1 0 0 1 1 1 4 67% 

7. TIT 1 0 1 1 1 1 5 83% 

8. YUL 1 1 1 1 1 1 6 100% 

9. CTR 1 1 1 1 1 1 6 100% 

10. DCK 1 1 1 1 1 1 6 100% 

11. 

3 

UMR 1 1 1 1 1 1 6 100% 

12. WWN 1 0 1 1 1 1 5 83% 

13. TTN 1 1 1 1 1 1 6 100% 

14. AI 1 1 1 1 1 1 6 100% 

15. ELI 1 1 1 1 1 1 6 100% 

16. 

4 

TANT 1 1 1 1 0 1 5 83% 

17. PUT 1 1 1 1 1 1 6 100% 

18. ROS 1 0 1 1 1 1 4 67% 

19. IKH 1 1 1 1 1 1 6 100% 

20. ALS 1 1 0 1 1 1 5 83% 

21. 

5 

RSM 1 1 1 1 1 1 6 100% 

22. AGS 1 0 0 1 1 1 4 67% 

23. APR 1 1 1 1 1 1 6 100% 

24. IND 1 1 1 1 1 1 6 100% 

25. AMR 0 1 1 0 1 0 3 50% 

26. 6 RAV 1 0 0 1 1 1 4 67% 
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27. FAI 1 1 1 1 1 1 6 100% 

28. NNG 1 1 0 1 1 1 5 83% 

29. ASP 1 1 1 1 1 1 6 100% 

30. ANG 1 1 0 1 1 1 5 83% 

Jumlah (siswa) 29 24 24 29 29 29   

Persentase 97% 80% 80% 97% 97% 97%   

Rata-rata kemampuanmenentukansolusi 91% 

Rata-rata frekuensiketercapaianmenentukansolusi 91% 

 

 

No 
Kelom

pok 
Nama 

Mendesain Prototype Alat 

Alatdanbahan Cara Kerja 

Jumlahketerca

paian 

Persentaseketer

capaian 

Sesuaisolusi 

yang diajukan 

Mengetahuijum

lah/ 

ukuranalat/baha

n 

Menuliskanfun

gsialat/bahan 

Prosedurberuruta

nsesuaisolusi 

yang diajukan 

Diagram 

alur 

Disertaiga

mabarranca

ngan 

1. 

1 

DVN 1 1 1 1 0 1 5 83% 

2. STK 1 1 1 1 0 1 5 83% 

3. ARD 1 1 1 1 0 1 5 83% 

4. AFH 1 1 1 1 0 1 5 83% 

5. KML 1 1 1 1 0 1 5 83% 

6. 

2 

ADM 1 1 1 1 0 1 5 83% 

7. TIT 1 1 1 1 0 1 5 83% 

8. YUL 1 1 1 1 0 1 5 83% 

9. CTR 1 1 1 1 1 1 6 100% 

10. DCK 1 1 1 1 1 1 6 100% 

11. 

3 

UMR 1 1 1 1 1 1 6 100% 

12. WWN 1 1 1 1 1 1 6 100% 

13. TTN 1 1 1 1 1 1 6 100% 

14. AI 1 1 1 1 1 1 6 100% 

15. ELI 1 1 1 1 1 1 6 100% 

16. 

4 

TANT 1 1 1 1 0 1 5 83% 

17. PUT 1 1 1 0 0 1 4 67% 

18. ROS 1 1 1 1 0 0 4 67% 

19. IKH 1 1 1 1 0 1 5 83% 

20. ALS 1 1 1 0 0 1 4 67% 

21. 5 RSM 1 1 1 1 0 1 5 83% 
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22. AGS 1 1 1 1 0 1 5 83% 

23. APR 1 1 1 1 0 1 5 83% 

24. IND 1 1 1 1 0 1 5 83% 

25. AMR 0 1 1 0 0 1 3 67% 

26. 

6 

RAV 1 1 1 1 0 1 5 83% 

27. FAI 1 1 1 1 0 1 5 83% 

28. NNG 1 1 1 1 1 1 6 100% 

29. ASP 1 1 1 1 0 1 5 83% 

30. ANG 1 1 1 1 0 1 5 83% 

Jumlah (siswa) 29 30 30 27 8 29   

Persentase 97% 100% 100% 90% 27% 97%   

Rata-rata kemampuanmendesain model prototype alat 85% 

Rata-rata frekuensiketercapaianmendesain model prototype alat 85% 

 

 

 

No 

K

el

o

m

po

k 

Nama 

Membuat Model Prototype Alat 

HasilPengamatan Air yang dihasilkan Model Prototype Alat Kesimpulan 

Jumlahketer

capaian 

Persentaseket

ercapaian 
Melakukan 

3x 

percobaan 

MelakukanP

engulangan 

Menuliskan

hasilsecara

objektif 

Bening

/jernih 

(3) 

Kekuningan 

(2) 

Kecoklatan 

(1) 

Mudahdig

unakan 

Mudahdit

emukan 

Hargaterja

ngkau 

Sesuaih

aspeng 

Sesuairu

musanm

asalah 

Tidakmeny

ajikankutip

an 

1. 

1 

DVN 

1 1 0 

 

- 

 

2 - 1 1 1 1 0 1 9 75% 

2. STK 

3. ARD 

4. AFH 

5. KML 

6. 

2 

ADM 

 

1 

 

1 1 3 

 

- 

 

 

- 

 

1 1 1 0 1 1 

 

11 

 

92% 

7. TIT 

8. YUL 

9. CTR 

10. DCK 

11. 

3 

UMR 

1 1 

 

1 

 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 1 1 1 0 1 

 

10 

 

83% 
12. WWN 

13. TTN 

14. AI 
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15. ELI 

16. 

4 

TANT 

1 1 1 

 

- 

 

2 

 

- 

 

1 1 1 1 1 1 

 

11 

 

92% 

17. PUT 

18. ROS 

19. IKH 

20. ALS 

21. 

5 

RSM 

1 1 1 3 

 

- 

 

 

- 

 

1 1 1 1 1 1 12 100% 

22. AGS 

23. APR 

24. IND 

25. AMR 

26. 

6 

RAV 

1 1 1 3 

 

- 

 

 

- 

 

1 1 1 1 0 1 11 92% 

27. FAI 

28. NNG 

29. ASP 

30. ANG 

Jumlah (kelompok) 6 6 5 3 3 - 6 6 6 5 3 6   

Persentase 100% 100% 83% 50% 50% - 100% 100% 100% 83% 50% 100%   

Rata-rata kemampuanmembuat model prototype alat 89% 

Rata-rata frekuensiketercapaianmembuat model prototype alat 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

No 
Kelo

mpok 
Nama 

MendesainUlang 

Melakukan

refleksi 

Mengembangkangagasandan 

prototype/produkberdasarkan

hasilrefleksi 

Mendesainulangpe

mbuatanproduk 

Jumlahketercapa

ian 
Persentaseketercapa

ian 

1. 

1 

DVN 

1 1 1 3 100% 

2. STK 

3. ARD 

4. AFH 

5. KML 

6. 

2 

ADM 

1 1 1 3 100% 

7. TIT 

8. YUL 

9. CTR 

10. DCK 

11. 

3 

UMR 

1 1 1 3 100% 

12. WWN 

13. TTN 

14. AI 

15. ELI 

16. 

4 

TANT 

1 1 1 3 100% 

17. PUT 

18. ROS 

19. IKH 

20. ALS 

21. 

5 

RSM 

1 1 1 3 100% 

22. AGS 

23. APR 

24. IND 

25. AMR 

26. 

6 

RAV 

1 1 1 3 100% 

27. FAI 

28. NNG 

29. ASP 

30. ANG 

Jumlah (kelompok) 6 6 6   

Persentase 100% 100% 100%   
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Rata-rata kemampuanmendesainulang 100% 

Rata-rata frekuensiketercapaianmendesainulang 100% 
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LAMPIRAN 10 

RekapNilai Posttest EDP 1 

No 
Kelo

mpok 
Nama 

MengidentifikasiMasala

h 

MenentukanSolusi Mendesain Model 

Prototype Alat 

MendesainUlang 

Skor 

 

SoalNomor (kuncijawaban) Nilai 

1 (d) 2 (b) 3 (d) 4 (b) 5 (a) 6 (c) 7 (a) 8 (c) 9 (a) 10 (c) 11 (a) 12 (d)  

1. 

1 

DVN b b d b a a a c a c a d 10 83 

2. STK b b d a c c a c a c a b 8 67 

3. ARD b b d b c c b c a c a b 8 67 

4. AFH d b a c e c a c a c a d 8 67 

5. KML d b a b a c b c a c a d 9 75 

6. 

2 

ADM b b d b a a a c a c a b 9 75 

7. TIT b b d b a a a c a c a d 10 83 

8. YUL b b d b a a a c a c a a 10 83 

9. CTR b b d b a a a c a c a d 10 83 

10. DCK d b d b a a a c a c a d 11 92 

11. 

3 

UMR d b d a c c a c a c a d 10 83 

12. WWN b b d b a a a c a c a d 10 83 

13. TTN b b d b a a a c a c a b 9 75 

14. AI d b d b a a a c a c a d 11 92 

15. ELI b b d b a a a c a c a b 9 75 

16. 

4 

TANT a b c b e e a c d c a d 7 58 

17. PUT b b d b a a a c a c a d 9 75 

18. ROS d c d b e b a c b a a b 6 50 

19. IKH d c b b c b a c a d a d 7 58 

20. ALS a c d e a c b b a d a d 6 50 

21. 

5 

RSM d c d b c c a b a d a d 8 67 

22. AGS c d d b a d a b b c a d 7 58 

23. APR d b d b c c a b a d a a 9 75 

24. IND d c a b a c a c d b a b 6 50 

25. AMR b b d b a a a c a c a d 10 83 

26. 

6 

RAV d b d b a c e c a d a d 10 83 

27. FAI d c d b e e b b a c a d 7 58 

28. NNG d c e b e c b c a d a d 7 58 

29. ASP d a e b c b d c a a a d 6 50 

30. ANG d b d b e d a b a c a b 8 67 

Rerata posttest 71 
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RekapNilai Posttest EDP 2 

No Kelompok Nama 

MengidentifikasiMasalah MenentukanSolusi Mendesain Model 

Prototype Alat 

MendesainUlang Skor Nilai 

SoalNomor (kuncijawaban)   

1 (d) 2 (b) 3 (d) 4 (b) 5 (a) 6 (c) 7 (a) 8 (c) 9 (a) 10 (c) 11 (a) 12 (d)   

1. 

1 

LTF d b d b a c a c e c a d 11 92 

2. FIA d c d b e c a b a c a b 8 67 

3. APR d c d b c c a b a c a b 8 67 

4. TIT d b d b a c b c a a a b 8 67 

5. LLN d b b b c c a c b a a b 7 58 

6. 

2 

FRS d a d b c c b b a a a b 6 50 

7. VAN d b d b a c b c a c a b 10 83 

8. RAF d b d b a c c a a c b c 8 67 

9. AJY d b d b a c b b a c a b 9 75 

10. HAD d c d b a c b b a a a b 7 58 

11. 

3 

ASP d b d b a c e c b a a d 9 75 

12. ELF d b d b c c b c b a a d 8 67 

13. DWI d b d b c c b c b a a d 8 67 

14. CNT d b d b e c a c a a a d 10 83 

15. ILH d b d b a c a c e a b d 9 75 

16. 

4 

NNS d b d b a c b b a a a b 8 67 

17. BEL d c d b a c b c a c a b 9 75 

18. SPT d b d b c c b c a c a b 9 75 

19. AZH d c d b c c b b a a a d 7 58 

20. JIZ d b d b a c b b a a a d 9 75 

21. 

5 

LIN a c d a a a c c a c a d 9 75 

22. NSF c c d a a c c c a c a d 7 58 

23. FZR b b a b e c c c c d a d 6 50 

24. EKA c b d e a c c c a a a d 7 58 

25. RNT c c d a c c c c a d a d 6 50 

26. 

6 

SEP d c d b e c a b a a a b 7 58 

27. SLM d c d b e c a b a c a b 8 67 

28. SDH d c d b c c b b a c a b 7 58 

29. NVT d c d e a c b b a c a b 6 50 

30. DIA d c d b e c a b a c a b 8 67 
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Rerata posttest 66 
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LAMPIRAN 11 

RekapitulasiNilaiAngketPersepsiSiswaTerhadapPembelajaranPencemaranLingkunganBerbasis EDP Kelas EDP 1 

No Nama 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 DVN 1   1   1   1   1   

2 STK   1 1   1   1   1   

3 ARD 1   1   1     1 1   

4 AFH 1   1   1     1     

5 KML 1   1   1     1   1 

6 ADM 1     1 1   1   1   

7 TIT 1   1   1   1   1   

8 YUL 1   1   1   1   1   

9 CTR 1   1   1   1   1   

10 DCK 1   1   1   1   1   

11 UMR   1 1   1   1     1 

12 WWN 1   1   1   1     1 

13 TTN 1   1   1   1     1 

14 AI 1   1   1   1   1   

15 ELI 1   1   1     1   1 

16 TANT   1 1   1   1     1 

17 PUT 1   1   1   1     1 

18 ROS 1   1   1   1   1   

19 IKH 1   1   1     1 1   
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No Nama 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

20 ALS  1 
 

1   1   1   1   

21 RSM  1 
 

1   1     1 1   

22 AGS  1 
 

1   1   1   1   

23 APR  1 
 

1   1   1   1   

24 IND 1   1   1     1 1   

25 AMR 1   1   1   1   1   

26 RAV  1 
 

1   1 1 1   1   

27 FAI 1   1   1   1   1   

28 NNG  1 
 

  1 1   1   1   

29 ASP 1   1   1 1 1   1   

30 ANG  1 
 

1   1 1 1   1   

JumlahSkor 27 3 28 2 27 3 23 7 24 6 

Persentase (%)  90% 10%   93%  7% 90% 10%  77%   23%  80%  20% 

Interpretasi  Hampirseluruhnya  Hampirseluruhnya  Hampirseluruhnya  Sebagianbesar   Sebagianbesar   

 

RekapitulasiNilaiAngketPersepsiSiswaTerhadapPembelajaranPencemaranLingkunganBerbasis EDP Kelas EDP 2 

No Nama 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 
LTF 

1   1   1   1   1   
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No Nama 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

2 
FIA 

  1 1   1   1   1   

3 
APR 

1   1   1     1 1   

4 
TIT 

1   1   1     1     

5 
LLN 

1   1   1     1   1 

6 
FRS 

1     1 1   1   1   

7 
VAN 

1   1   1   1   
 

 1 

8 
RAF 

 
 1 1   1   1   1   

9 
AJY 

1   1   1   1   1   

10 
HAD 

1   
 

 1 1   1   1   

11 
ASP 

  1 
 

1 1   1    1 
 

12 
ELF 

1   1   1   1     1 

13 
DWI 

 
 1 1   1   1    1 

 

14 
CNT 

1   1   1   1   1   

15 
ILH 

1   
 

 1 1     1   1 

16 
NNS 

  1 1   1   1     1 

17 
BEL 

1   1   1   1    1 
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No Nama 

Pernyataan 

1 2 3 4 5 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

18 
SPT 

1   1   1   1   1   

19 
AZH 

1   1   1     1 1   

20 
JIZ 

  1 1   1   1   1   

21 
LIN 

 1 
 

1   1     1 1   

22 
NSF 

 1 
 

1   1   1   
 

1  

23 
FZR 

  1 1   1   1   1   

24 
EKA 

1   1   1     1 1   

25 
RNT 

 
 1 1   1   

 
 1 1   

26 
SEP 

 1 
 

1 1  1 1 1   1   

27 
SLM 

 
 1 1   1   

 
 1 1   

28 
SDH 

  
  1 1   

 
 1 1   

29 
NVT 

1  1 1 1  1 1 1   1   

30 
DIA 

 1 
 

1   1 1 1   1   

JumlahSkor 20 10 23 7 27 3 20 10 24 6 

Persentase (%) 67% 33%   77%  23% 90% 10%  67%   33%  80%  20% 

Interpretasi Sebagianbesar   Sebagianbesar   Hampirseluruhnya  Sebagianbesar   Sebagianbesar   
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LAMPIRAN 12 

REKAP HASIL WAWANCARA 

Siswa 1. 

1. Ada, tahapawalmengidentifikasimasalah 

2. Ya, sulituntukmenentukanmasalahutamanya 

3. Padabagianpermasalahan status mutu air sungai 

4. Karenalebihsulitdaripadapermasalahanbanjirdanpermasalahanpencemaranakibatlimbahdomestik 

Siswa 2. 

1. Ada tahapanmenentukanmasalah 

2. Bingungmana yang jadipermasalahannyakarenaseolah-olahsemuanyaituadalahmansalah 

3. Status mutu air 

4. Karenatidak tau apaitumutu air 

Siswa 3. 

1. Ada padatahapanmengidentifikasimasalahpadaartikel 1 

2. Sulitkarenbacaannyapanjangbu 

3. Mutu air 

4. Dikiramutu air ituadalahkuantitas air busedangkankankuantitas air itugakadabu 
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LAMPIRAN 13 

AlasanMenentukanSolusiBerdasarkanFungsiSolusi Yang Dipilih 

Alasan yang merujukpadafungsi 

 

Alasanpraktis 
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98 

 

 

LAMPIRAN 14 

RekapitulasiRancanganSiswaPadaTahapMendesain Model Prototype AlatPemecahanMasalahKelas EDP 1 

No 
Kelo

mpok 
Nama Rancanganindividu 

Rancangan yang 

dipilih 
Alasan 

1. 

1 

DVN Penyaringansederhana/tradisional Penyaringansederhan

a/tradisional (DVN) 

Karenabanyakkomponenlapisannya

sehinggadiharapkan air yang 

telahdisaringmenjadibersih 
2. STK PenyaringanKapas 

3. ARD PenyaringanKainkatun 

4. AFH PenyaringanKainkatun 

5. KML Penyaringansederhana/tradisional 

6. 

2 

ADM PenyaringanKapas PenyaringanKapas 
(ADM) 

Karenalebihsimpeldanmudahmenda
patkanalatdanbahannya 7. TIT Penyaringansederhana/tradisional 

8. YUL Penyaringansederhana/tradisional 

9. CTR Penyaringansederhana/tradisional 

10. DCK Aerasi 

11. 

3 

UMR PenyaringanKapas PenyaringanKapas 

(UMR) 

Karenakapasdapatmemisahkan air 

dengankotoransertaalatbahan yang 
digunakanmudahditemukan 

12. WWN PenyaringanKainkatun 

13. TTN PenyaringanKainkatun 

14. AI PenyaringanArang 

15. ELI PenyaringanCadas 

16. 

4 

TANT PenyaringanKapasdankainkatun PenyaringanKapasda

nkainkatun (TNT) 

Karenaada 2 

lapisanpenyaringanyaitukapasdanka

inkatunjadidiharapkanbisamembersi
hkan air 

darikotorandanorganismesertameng

urangikekeruhan 

17. PUT PenyaringanArang 

18. ROS SaringanPasirLambat 

19. IKH PenyaringanArang 

20. ALS PenyaringanKapas 

21. 

5 

RSM PenyaringanKapas PenyaringanKapas 

(RSM) 

Karenakapasdapatmemisahkan air 

dengankotoransertaalatbahan yang 

digunakanmudahditemukan 
22. AGS PenyaringanKainkatun 

23. APR PenyaringanArang 

24. IND PenyaringanKainkatun 

25. AMR Aerasi 

26. 

6 

RAV PenyaringanKainkatun PenyaringanKainkatu

n (RAV) 

Karenasalahsatucara yang paling 

mudahuntukmendapatkan air 

bersih. 
27. FAI PenyaringanKainkatun 

28. NNG PenyaringanKapas 

29. ASP PenyaringanKainkatun 

30. ANG PenyaringanKainkatun 
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RekapitulasiRancanganSiswaPadaTahapMendesain Model Prototype AlatPemecahanMasalahKelas EDP 2 

N

o 

Kelompo

k 

Nam

a 
Rancanganindividu Rancangan yang dipilih Alasan 

1. 

1 

LTF PenyaringanSederhana/Tradision
al 

PenyaringanSederhana/Tradision

al (LTF) 

Karenabanyakkomponenlapisannyasehinggadiharapkan air yang 

telahdisaringmenjadibersih 

2. FIA PenyaringanSederhana/Tradision
al 

3. APR PenyaringanKainkatun 

4. TIT PenyaringanKapas 

5. LLN PenyaringanSederhana/Tradision

al 

6. 

2 

FRS PenyaringanKapas 

PenyaringanKapas (FRS) 

Karenadapatmembersihkan air darikotorandanorganismekecil yang adadalam air 

keruh 7. VAN PenyaringanKainkatun 

8. RAF PenyaringanPasirLambat 

9. AJY Destilasi 

10

. 

HAD 
PenyaringanKainkatun 

11

. 

3 

ASP PenyaringanSederhana/Tradision

al 

PenyaringanSederhana/Tradision

al (ASP) 

Karenamudahdibuatdanmerupakanmodifikasidaripenyaringanpasircepatdanpasirla

mbat 

12

. 

ELF 
PenyaringanKapas 

13

. 

DWI 
PenyaringanKapas 

14

. 

CNT 
PenyaringanArang 

15

. 

ILH PenyaringanSederhana/Tradision

al 

16

. 

4 

NNS 
PenyaringanKainkatun 

PenyaringanKainkatun + arang 

(JIZ) 

Karenamudahdibuat, alatdanbahan yang dibutuhkanjugamudahditemukan. 

17

. 

BEL 
PenyaringanKainkatun 

18

. 

SPT 
PenyaringanArang 
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19

. 

AZH PenyaringanSederhana/Tradision

al 

20

. 

JIZ 
PenyaringanKainkatun 

21

. 

5 

LIN 
PenyaringanKainkatun 

PenyaringanKapas (RNT) 

Karenadapatmembersihkan air darikotorandanorganismekecil yang adadalam air 

keruh 

22

. 

NSF 
PenyaringanKapas 

23

. 

FZR 
PenyaringanArang 

24

. 

EKA 
PenyaringanKramik 

25

. 

RNT 
PenyaringanKapas 

26

. 

6 

SEP 
PenyaringanKainkatun 

PenyaringanKainkatun (SEP) 

Karenateknikpenyaringanini paling mudahdansederhana, dapatmembersihkan air 

darikotorandanorganismekecildan air 

hasilsaringantergaantungpadaketebalandankerapatankain yang digunakan. 

27

. 

SLM 
PenyaringanPasirLambat 

28

. 

SDH 
PenyaringanKainkatun 

29

. 

NVT 
PenyaringanArang 

30

. 

DIA 
PenyaringanArang 
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LAMPIRAN 15 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1. Petemuan 1 kelas EDP 1. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

 

Gambar 2. Petemuan 1 kelas EDP 2. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

 

Gambar 3. KegiatanDiskusikelompok di kelas 

 

Gambar 4. KegiatanDiskusikelompok di kelas 
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EDP 1. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

EDP 2. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

 

Gambar 5. KegiatanPraktikum di kelas EDP 1. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

 

Gambar 6. KegiatanPraktikum di kelas EDP 2. 

(Dok. Pribadi, 2017) 

 

 


