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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah dasar merupakan tempat pertama anak memperoleh pengalaman 

dalam pendidikan formal, oleh karena itu sekolah dasar merupakan tempat yang 

strategis untuk membentuk karakter sebagai bekal dalam jenjang pendidikan 

selanjutnya. Zubaedi (2011: 12) berpendapat bahwa karakter merupakan nilai-

nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan 

baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan 

terwujud dalam perilaku. Nilai karakter sangat penting untuk ditanamkan pada 

anak usia sekolah dasar, karena hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan 

bangsa Indonesia yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003. 

“Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

 

Karakter peserta didik tercakup dalam aspek afektif, namun dalam proses 

pembelajaran aspek afektif kurang mendapatkan perhatian dari guru dibandingkan 

aspek kognitif. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai, 

salah satu sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu sikap  peduli 

lingkungan. Badarudin (2018) berpendapat bahwa sikap peduli lingkungan 
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merupakan contoh akhlak mulia yang identik dengan pembentukan watak atau 

karakter seseorang. 

Sikap peduli lingkungan merupakan sikap menjaga agar terhindar dari 

kerusakan lingkungan. Zubaedi (2011: 76) menjelaskan bahwa sikap peduli 

lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Perilaku manusia sangat 

berpengaruh terhadap keadaan lingkungan dan alam sekitar. Peserta didik yang 

memiliki sikap peduli lingkungan akan menjaga dan mencegah lingkungan dari 

kerusakan. Lingkungan yang dijaga dengan baik akan memberikan manfaat bagi 

kehidupan, namun sebaliknya apabila lingkungan tidak digaja dengan baik maka 

akan memberikan dampak yang buruk.  

 Pendidikan lingkungan yang diberikan  di sekolah hanya berupa kegiatan 

kebersihan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran. Guru kurang menyisipkan 

pendidikan lingkungan kedalam proses pembelajaran, sehingga sikap peduli 

lingkungan kurang tertanam pada  peserta didik.  

“Badarudin (2018) berpendapat bahwa upaya dalam mewujudkan sikap 

peduli lingkungan salah satunya melalui proses pembelajaran yang 

mengarahkan peserta didik pada proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

dalam memecahkan permasalahan lingkungan.” 

 

Sikap peduli lingkungan mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, 

apabila sikap peduli lingkungan yang dimiliki oleh peserta didik baik maka 

prestasi belajar yang dimiliki peserta didik juga baik. Sikap peduli lingkungan 

yang dimiliki peserta didik baik maka, lingkungan sekolah menjadi bersih dan 
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asri, lingkungan kelas menjadi nyaman untuk proses pembelajaran sehingga 

peserta didik tidak terganggu oleh sampah-sampah yang terdapat di kelas dan 

membuat prestasi belajar peserta didik meningkat. 

Hasil observasi dan informasi yang diperoleh  dari guru kelas IV SD Negeri 

2 Kebasen  bahwa sikap peduli lingkungan yang dimiliki peserta didik masih 

rendah. Sikap peduli lingkungan yang rendah dibuktikan dengan  peserta didik di 

kelas IV masih membuang sampah sembarangan terutama setelah jam istirahat, 

ditemukan sampah di laci-laci meja dan mengabaikan sampah yang tergeletak di 

bawah meja maupun lantai. Pemaparan di atas, maka sikap peduli lingkungan 

perlu dikenalkan dan diterapkan sejak dini sehingga diharapkan peserta didik 

memiliki sikap peduli ligkungan dan alam sekitar. 

Permasalahan lain yang ditemukan yaitu rendahnya prestasi belajar peserta 

didik. Keterangan guru kelas IV, diperoleh keterangan bahwa hasil Ujian Akhir 

Sekolah (UAS) Semester I  yaitu dari 31 peserta didik terdapat 14 peserta didik 

mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minumal (KKM) dan peserta didik 

yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 17 peserta didik, sehingga untuk 

meningkatkan nilai peserta didik, guru melakukan remidial. Sistem belajar peserta 

didik masih senang manghafal materi, sehingga peserta didik masih kurang 

memahami materi dengan baik, selain itu kurangnya antusias peserta didik untuk 

membaca dan mencari materi dari buku lain. Hal tersebut mengakibatkan kurang 

maksimal saat peserta didik menjawab soal.  

Permasalahan yang peneliti temukan, permasalahan tersebut harus diatasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sikap peduli 
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lingkungan dan prestasi belajar peserta didik dalam kelas IV adalah menggunakan 

model pembelajaran yang banyak melibatkan partisipasi peserta didik secara 

langsung. Model yang dapat digunakan adalah Problem Based Learning (PBL).   

Problem based learning merupakan model pembelajaran berbasis masalah. 

Arends  (2008: 41) mengemukakan bahwa esensi model problem based learning 

yaitu menyuguhkan berbagai situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada 

peserta didik sebagai landasan saat investigasi dan penyelidikan peserta didik.  

Shoimin (2014, 132) berpendapat bahwa model problem based learning memiliki 

kelebihan, salah satu kelebihanya yaitu peserta didik memiliki kemampuan 

membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Model problem 

based learning menjadikan anak aktif dalam pembelajaran, karena dalam model 

problem based learning peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses 

pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. 

Peneliti juga menggunakan media kotak dan kartu misterius (kokami) dalam 

proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran bertujuan 

untuk menarik minat dan memotivasi belajar peserta didik. Paisah, dkk (2013) 

menjelaskan media kotak dan kartu misterius (kokami) adalah gabungan antara 

media dan permainan yang mampu menarik minat untuk ikut aktif terlibat dalam  

proses pemebelajaran. Kokami berbentuk kotak yang berisi kartu-kartu, dalam 

kartu tersebut berisi materi, gambar-gambar, dan permasalahan yang harus 

dipecahkan atau dicari solusinya. Permasalahan tersebut berupa permasalahan 

yang berada pada dunia nyata. Media kokami diharapkan dapat membantu dalam 

mempermudah peserta didik menerima dan memahami materi yang disampaikan. 
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Media digunakan untuk membantu model problem based learning dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar 

peserta didik. Latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan judul penelitian: 

“Peningkatan Sikap Peduli Lingkungan dan Prestasi Belajar Peserta Didik Tema 

9 Kayanya Negeriku dengan Menggunakan Model Problem Based Learning 

(PBL) di Kelas IV SD Negeri 2 Kebasen”. 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini 

diperoleh  rumusan masalah penelitian adalah bagaimana upaya meningkatkan 

sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar peserta didik tema 9 kayanya 

negeriku melalui model problem based learning (PBL) di kelas IV SD Negeri 2 

Kebasen?. Untuk memberikan arahan yang lebih jelas maka lebih dirincikan 

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana peningkatan sikap peduli lingkungan peserta didik pada tema 9 

kayanya negeriku dengan menerapkan model PBL di kelas IV SD Negeri 2 

Kebasen? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar peserta didik pada tema 9 kayanya 

negeriku dengan menerapkan model PBL di kelas IV SD Negeri 2 Kebasen?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan sikap peduli lingkungan peserta didik pada tema 9 kayanya 

negeriku dengan menerapkan model PBL di kelas IV SD Negeri 2 Kebasen . 
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2. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada tema 9 kayanya negeriku 

dengan menerapkan model PBL di kelas IV SD Negeri 2 Kebasen. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan model pembelajaran problem 

based learning (PBL). 

b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan strategi 

pembelejaran dalam proses pembelajaran. 

2. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

beberapa elemen pendidikan sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana proses pembelajaran yang baru dan mengurangi 

rasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2) Melatih dan meningkatkan sikap peduli lingkungan, agar terbentuk 

pribadi yang berkarakter. 
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b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan calon guru 

sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran agar 

pesertaa didik tidak merasa jenuh. 

2)  Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi guru dan calon 

guru untuk mengetahui cara meningkatkan sikap peduli lingkungan dan 

prestasi belajar peserta didik khususnya di kelas IV. 

3) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam usaha perbaikan dan 

proses pembelajaran para guru dalam meningkatkan sikap peduli 

lingkungan dan prestasi belajar peserta didik. 

4) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam pemilihan 

penerapan model pembelajaran serta mengetahui cara meningkatkan 

sikap cinta lingkungan dan prestasi belajar pada peserta didik, khususnya 

pada kelas IV sekolah dasar. 
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