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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan SD tidak hanya bertujuan 

untuk menggabungkan berbagai mata pelajaran, namun diharapkan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Salah satu 

tujuan yang harus dicapai peserta didik melalui kurikulum 2013 adalah 

Pembentukan sikap. Sundayana (2014: 25) menjelaskan bahwa rumusan 

kompetensi dalam kurikulum 2013 di dasarkan pada tiga ranah belajar, yakni 

ranah sikap meliputi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama, sosial dan 

kultural, lalu ranah pengetahuan yang meliputi kemampuan peserta didik 

dalam menyerap ilmu pengetahuan, dan ranah psikomotor yakni kemampuan 

atau keterampilan peserta didik dalam mengolah tubuhnya atau fisiknya agar 

terampil dan kreatif.  

Upaya yang dilakukan untuk membentuk sikap yang baik dalam diri 

peserta didik agar sesuai dengan ketiga ranah belajar tersebut, maka perlu 

diterapkan pendidikan karakter di sekolah dasar yang dapat digabungkan 

dengan mata pelajaran. Pendidikan lingkungan merupakan salah satu 

pendidikan karakter yang perlu di terapkan di sekolah dasar sebagai usaha 

untuk penanaman karakter sejak dini,  karena di era modern ini selain bencana 

alam yang dapat merusak ekosistem banyak juga masalah yang terjadi pada 

lingkungan. Bencana itu tidak mutlak berasal dari alam saja, melainkan 

manusia juga dapat merusak lingkungan seperti penebangan liar, membuang 
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sampah sembarangan dan pembuangan limbah pabrik disungai. Dilihat dari 

sekian banyaknya kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia maka perlu 

di adakannya penanaman karakter sejak dini.  

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:15) mengemukakan “Upaya 

penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan melalui kurikulum sekolah 

dan proses pembelajaran”. Undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa “Salah 

satu cara untuk menanamkan karakter peduli lingkungan melalui kesehatan 

lingkungan sekolah”. Pemerintah menggalakkan program pendidikan 

lingkungan untuk menanamkan pendidikan karakter peduli lingkungan 

sejakdini. Penggalakan program ini dilakukan agar generasi penerus bangsa 

dapat menjaga lingkungan dan melestarikan tumbuhan agar tetap terjaga dan 

dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang, pada era modern mulai 

banyak sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar telah menerapkan program 

pendidikan lingkungan ini.  

Program pendidikan lingkungan tidak hanya mengembangkan aspek 

motorik saja melainkan dapat mengembangkan aspek kognitif pada peserta 

didik, aspek kognitif yang meliputi prestasi siswa. Guru mempunyai peran 

yang sangat penting untuk meningkatkan skor hasil belajar peserta didik di 

sekolah dasar. Asmawati (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

kinerja guru mempengaruhi peningkatan skor hasil belajar peserta didik. 

Semakin besar usaha guru dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran, maka semakin besar pula peluang guru untuk meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik, pengalaman mengajar guru juga turut memberikan 

pengaruh yang besar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik artinya 

guru yang mempunyai pengalaman mengajar akan mampu mensikronkan atau 

menselaraskan materi pembelajaran dengan perkembangan pengetahuan 

peserta didiknya.  

Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 2 

Pamijen ditemukan adanya kesulitan untuk membentuk kepedulian 

lingkungan dalam diri peserta didik. Observasi selama satu minggu yang 

dilakukan oleh tim peneliti menunjukan bahwa sebagian peserta didik masih 

belum peduli terhadap lingkungannya, hal ini  terbukti saat peserta didik 

membuang sampah di area sekolah, membiarkan sampah berserakan di 

halaman sekolah dan tidak segera memungut sampah tersebut, kurang 

merawat tanaman yang ada di area sekolah, kebersihan toilet yang belum 

dilaksanakan dan kurang terawatnya tanaman obat yang ada di sekolah. Hasil 

observasi tersebut menunjukan bahwa kepedulian lingkungan yang dimiliki 

peserta didik masih rendah.  

Prestasi belajar peserta didik dikelas V SD Negeri 2 Pamijen juga 

menunjukan hasil yang belum maksimal, hal itu diketahui saat peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 2 Pamijen, proses 

pembelajaran dengan menggunakan tema belum menunjukan prestasi belajar 

yang maksimal, dilihat melalui nilai rata-rata ulangan harian tema 8 “Daerah 

tempat tinggalku” dari 23 peserta didik hanya 9 peserta didik yang mencapai 

nilai melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM), nilai KKM yang ditentukan 

sekolah adalah 72. 
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Hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan guru kelas, 

maka mereka siap berkolaborasi untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan 

dan prestasi belajar peserta didik melalui strategi pembelajaran peta konsep. 

Rinayani, L (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan 

strategi peta konsep, siswa akan lebih aktif, lebih memahami konsep-konsep 

dan dapat berpikir kritis. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Waers 

dalam Siti Zubaidah (2016) Mengemukakan bahwa melalui penggunaan peta 

konsep, siswa dapat mengemukakan ide secara visual bagaimana mereka 

meyakini konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya pada 

suatu materi pelajaran. Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dengan menggunakan strategi peta konsep, maka siswa dapat mengemukakan 

ide secara visual, melalui gambar siswa akan lebih memahami berbagai 

konsep mata pelajaran, sehingga mereka dapat meyakini  tiap konsep yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya pada suatu materi pelajaran.  

Strategi Peta Konsep dalam kegiatan pembelajaran dinilai tepat dalam 

membuka sekaligus memerintahkan kedua belah otak agar bisa bekerja secara 

bersamaan, hal serupa dikemukakan oleh Sutanto (2013:21) Otak punya sifat 

untuk selalu menyeimbangkan kedua belah bebannya dan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas lebih dominan menggunakan belahan otak kiri 

saja, yaitu untuk berhitung, membaca, menulis, hingga membuka halaman 

buku dengan menggunakan tangan kanan, itu merupakan fungsi kinerja otak 

kiri sehingga otak kanan kurang berfungsi yang akhirnya mengakibatkan 

siswa cepat bosan dan mengantuk. Seperti yang telah dikemukakan oleh 
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Sutanto (2013: 22) Anak yang sudah kelebihan beban otak kirinya saat belajar 

di kelas maka otak kanannya akan menyeimbangkan dengan melamun, 

mengantuk, dan bosan, padahal otak mempunyai sifat untuk selalu 

menyeimbangkan kedua bebannya. Sifat balancing otak terlihat saat sedang 

jenuh dengan pekerjaan tulis-menulis dan hitung-menghitung maka otak ingin 

segera melepas lelah atau relax, misalnya dengan menyetel musik atau 

dengan melihat taman sejenak.  

Peta konsep juga mendukung cara kerja alami otak yaitu gambar. 

Sutanto (2013: 25) mengemukakan bahwa cara kerja alami otak semua orang 

di dunia ini adalah gambar bukan tulisan, teks, tabel, angka, atau yang lain. 

Kegiatan siswa saat disekolah selalu menggunakan otak kirinya seperti 

membaca atau mengerjakan soal ujian dikelas dan lain-lain. Terlihat bahwa 

yang diterima anak dalam kegiatan belajar sehari-harinya adalah kegiatan 

otak kiri, tidak seimbang dan juga tidak sesuai dengan cara kerja atau bahasa 

alami otaknya, yaitu gambar. Sebaliknya jika anak di hadapkan dengan 

menonton kartun, main games atau aktivitas yang biasanya disukai oleh anak 

itu adalah menggunakan bahasa alami otaknya sendiri yaitu gambar.  

Pancaran  pikiran juga merupakan salah satu cara kerja alami otak. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sutanto (2013: 28) cara kerja alami otak kita 

adalah pancaran pikiran, satu ide akan menyebar menjadi beberapa ide, dan 

setiap ide baru akan menghasilkan ide-ide baru lagi. Kebanyakan orang jika 

diberi informasi mengenai indonesia maka akan muncul pikiran-pikiran : 

bendera merah putih, pulau-pulau dari sabang sampai merauke, laut, sawah, 

orang yang sedang menari daerah, garuda pancasila, dan lain-lain. Semua hal 
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tersebut dinamakan pancaran pikrian tentang kata-kata indonesia, dan itulah 

cara kerja alami otak kita. Namun pancaran pikiran setiap orang berbeda-beda 

karena setiap orang adalah unik. Sutanto (2013: 30) Mind Map dibuat secara 

unik, berbeda antara satu Mind Map dengan Mind Map lainnya, tidak ada 

Mind Map yang sama. Dari pendapat tersebut maka sudah jelas sekali bahwa 

Mind Map bekerja sesuai dengan tiga cara kerja alami otak di atas. Dengan 

menggunakan otak sesuai dengan cara kerja alaminya, maka belajar dan 

berpikir akan cepat, mudah dan menyenangkan.  

Strategi pembelajaran peta konsep adalah strategi yang digunakan 

untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar peserta 

didik, berbagai penelitian tentang sikap peduli lingkungan sudah dilakukan. 

Referensi dari Rusmana (2013) tentang “Pembelajaran Ekoliterasi Berbasis 

Proyek di Sekolah Dasar” merupakan pengenalan siswa pada lingkungan 

secara langsung, dengan melakukan aktivitas secara langsung maka akan 

menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dan mereka sadar akan 

pentingnya menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan yang harmonis demi 

kehidupan sekarang dan yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh 

Badarudin (2018) tentang “Peningkatan Sikap Peduli Lingkungan dan Prestasi 

Belajar IPA Menggunakan Model PBL Berbasis Literasi pada Sub Tema 

Lingkungan Tempat Tinggalku di Kelas IV MI Muhammadiyah Keramat”, 

dinilai berhasil dalam membentuk sikap peduli lingkungan peserta didik. 

Upaya dalam mewujudkan sikap peduli lingkungan salah satunya dengan 

proses pembelajaran yang mengarahkan siswa pada situasi pembelajaran yang 

dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

dalam memecahkan masalah lingkungan.  
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Strategi pembelajaran peta konsep melibatkan peserta didik untuk aktif 

dan kreatif selama proses pembelajaran berlangsung, oleh karena itu peneliti 

dan guru kelas V SD Negeri 2 Pamijen sepakat untuk meningkatkan sikap 

peduli lingkungan dan prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan 

strategi peta konsep pada tema 9 “Benda-Benda di Sekitar Kita”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah:  

1. Bagaimana sikap peduli lingkungan peserta didik dapat ditingkatkan 

melalui strategi Pembelajaran Peta Konsep Tema 9 “Benda-Benda di 

Sekitar Kita” kelas V SD Negeri 2 Pamijen? 

2.  Bagaimana prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan melalui 

strategi Pembelajaran Peta Konsep Tema 9 “Benda-Benda di Sekitar Kita” 

kelas V SD Negeri 2 Pamijen? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik melalui Strategi 

Pembelajaran Peta Konsep Tema 9 “Benda-Benda di Sekitar Kita” Kelas V 

SD Negeri 2 Pamijen? 

2. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui Strategi Pembelajaran 

Peta Konsep Tema 9 “Benda-Benda di Sekitar Kita” Kelas V SD Negeri 2 

Pamijen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, diantaranya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan dan prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan strategi 

pembelajaran peta konsep. 

2. Manfaat Praktis  

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK) ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi peserta didik, guru, sekolah, dan peneliti. 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian tindakan kelas ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang relevan.  

b. Bagi sekolah 

Penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran disekolah 

c. Bagi guru 

Penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan sebagai cara guru untuk 

meningkatkan proses pembelajaran dikelas 

d. Bagi peserta didik  

Penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan peserta didik dan meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik pada materi yang di ajarkan.  
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