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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan 

peserta didik, namun juga memiliki tujuan lain yaitu membentuk karakter peserta 

didik. Samani & Hariyanto 2012: 43 berpendapat bahwa karakter merupakan 

atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etnis, 

dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. 

Sedangkan 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 

terjawantahkan dalam perilaku. Definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa karakter merupakan nilai yang menjadi ciri khas baik yang dimiliki oleh 

seseorang,  dapat membedakan dengan yang lain dan terwujud melalui perilaku. 

Karakter merupakan hal yang penting untuk ditanamkan pada diri 

manusia. Kita sebagai umat islam juga memiliki karakter sebagai umat muslim, 

seperti pendapat dari Hasan al banna berpendapat bahwa terdapat 10 karakter 

muslim yang harus di bentuk dalam sekolah yaitu: 

1) Salimul aqidah (bersih aqidahnya) 

2) Shahihul ibadah (benar ibadahnya) 

3) Matinul khuluq (kokoh ahlaknya) 

4) Qowiyyul jismi (kuat jasmaninya) 

5) Mustaqqoful fikri (intelek dalam berfikir) 

6) Mujahadatun linafsihi (kuat melawan hawa nafsunya) 
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7) Harishun’ala waqtihi (sungguh-sungguh menjaga waktunya) 

8) Munazhzhamun fi syu’unihi (teratur dalam semua masalahnya) 

9) Qodirun’ala kasbi (mampu berusaha sendiri) 

10) Naafi’un lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain). 

Karakter perlu dibentuk di sekolah, sehingga peserta didik  tidak hanya 

berkembang dalam bidang kognitifnya namun juga menjadi peserta didik yang 

memiliki karakter. Manusia yang memiliki karakter maka akan memiliki prilaku 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Meninjau dari pentingnya pendidikan 

karakter bagi peserta didik, maka diharapkan guru dapat aktif dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. Kesuma, dkk (Ramdhani, 2014) berpendapat bahwa 

pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pemelajar 

untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan 

yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan (tunduk 

patuh pada konsep ketuhanan), dan mengemban amanah sebagai pemimpin di 

dunia. 

Pendidikan karakater merupakan bagian dari pengembangan kurikulum 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benar 

atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik 

dalam kehidupan. Kurikulum 2013 memuat beberapa karakter yang menyatu 

dalam pembelajaran yang akan ditanamkan pada peserta didik. Zubaedi (2011 : 

76) berpendapat bahwa ada lima nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal 

yang dikembangkan di setiap sekolah, yaitu nyaman, jujur, peduli, cerdas, dan 

tangguh/kerjakeras. 
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Peduli merupakan salah satu nilai yang ditanamkan pada peserta didik, 

salah satunya yaitu peduli lingkungan. Peduli lingkungan harus dikenalkan dan 

ditanamkan sejak dini, agar adanya pembiasaan dan karakter peserta didik peduli 

lingkungan terbentuk. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini merupakan 

lingkungan sekolah seperti, ruang kelas, depan kelas dan lingkungan sekitar 

sekolah.  Peduli lingkungan merupakan tindakan mencegah lingkungan dari 

kerusakaan. Sikap peduli lingkungan peserta didik dapat tergambar melalui 

tindakan seperti, membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah kertas 

maupun plastik yang tergeletak dan membuangnya ke tempat sampah. 

Pendidikan karakter dikatakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari 

indikator keberhasilan pendidikan karakter, begitu pula pada sikap peduli 

lingkungan. Widayat (2017) berpendapat bahwa indikator sikap peduli 

lingkungan yaitu, sebagai berikut:  

1) Tidak membuang sampah sembarangan; 

2) Membedakan sampah organik dan anorganik; 

3) Melaksanakan tata tertib kebersihan; 

4) Membersihkan alat percobaan setelah praktikum; 

5) Berani menegur orang lain jika tidak menjaga kebersihan lingkungan; 

6) Melaksanakan piket harian; 

7) Membersihkan diri setelah melaksankan percobaan/praktikum 
8) Tidak mencoret-coret meja, kursi dan dinding; 

9) Menjaga dan merawat kebersihan kebun sekolah. 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter peduli 

lingkungan merupakan penanaman sikap dan perilaku menjaga, melindungi dan 

memperbaiki lingkungan dan alam sekitar agar terhindar dari kerusakan 

lingkungan. Penanaman sikap peduli lingkungan diharapkan akan melahirkan 

peserta didik yang memiliki karakter peduli dengan lingkungan hidup. 
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Lingkungan sekolah yang terjaga kebersihannya, asri dan sehat, maka akan 

melahirkan peserta didik yang cerdas dan berwawasan lingkungan sehingga 

menerapkan sikap peduli lingkungan di sekolah maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1. Sikap Peduli Lingkungan 

Sikap terdapat pada diri seseorang dan dapat kita amati. Sikap 

terkadang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sikap didefinisikan 

secara beragam oleh para ahli. Gagne (Adisusilo, 2014: 67) menjelaskan 

bahwa, sikap merupakan keadaan batiniah seseorang, yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan pilihan-pilihan tindakan 

personalnya. Allport (Adisusilo, 2014: 67) berpendapat bahwa sikap adalah 

suatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan 

memberikan pengaruh langsung kepada respons individu terhadap semua 

objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan keadaan 

batiniah seseorang yang tersusun melalui pengalaman dan dapat 

mempengaruhi tindakan orang tersebut. Sikap muncul dengan seketika, 

sikap yang ditunjukan oleh seseorang mencerminkan perasaan yang 

dialaminya. Manusia memiliki banyak sikap, salah satunya yaitu sikap 

peduli lingkungan. 

Manusia tidak hanya menjadi makhluk sosial, yang memiliki 

hubungan dengan manusia lain. Manusia juga memiliki hubungan dengan 

mahluk hidup lain, seperti tumbuhan dan hewan selain itu juga manusia 
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memiliki hubungan dengan lingkungan. Lingkungan harus dijaga, karena 

dengan menjaga lingkungan akan memberikan manfaat dan apabila 

lingkungan tidak dijaga maka akan memberikan dampak buruk bagi 

kehidupan manusia, selain itu lingkungan menjadi rusak. Rusaknya 

lingkungan disebabkan oleh alam itu sendiri maupun oleh perilaku manusia. 

Sikap peduli lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup. 

Sikap peduli lingkungan dibutuhkan untuk menjaga lingkungan dari 

kerusakan. Sikap peduli lingkungan di definisikan oleh beberapa ahli. 

“ Yaumi (2014: 112) berpendapat bahwa peduli lingkungan adalah suatu 

sikap keteladanan yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, 

keserasian dan keseimbangan anatara manusia dan lingkungan hidup, 

menciptakan insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak 

melindungi dan membina lingkungan hidup, mewujudkan pemanfaatan 

sumber daya alam secara bijaksana, terlindunginya Negara Kesatun 

Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar 

wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup.” 

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. Sue (Tamara, 2016) 

berpendapat bahwa peduli lingkungan merupakan sikap-sikap umum 

terhadap kualitas lingkungan yang diwujudkan dalam kesediaan diri untuk 

menyatakan aksi-aksi yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas 

lingkungan dalam setiap perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap peduli lingkungan 

merupakan sikap menjaga dan mencegah lingkungan dari kerusakan, 

sehingga terwujud keselarasan dan kelestarian antara manusia dengan 
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lingkungan hidup. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga 

lingkungan, terutama anak usia sekolah dasar harus di perkenalkan dan 

ditanamkan sikap peduli lingkungan. Penanaman sikap peduli lingkungan 

dikalangan peserta didik bisanya melalui pembiasaan yang dilakukan oleh 

guru maupun pihak sekolah.  

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan kewajiban peserta didik, dengan belajar akan 

mengakibatkan perubahan pada diri peserta didik. Belajar seringkali 

diartikan proses mencari pengetahuan. Slameto (2010: 2) menjelaskan 

bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Abdillah (Aunurrahman, 2011: 35) menjelaskan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu. Hamdani (2018: 21) menjelaskan bahwa 

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan 

Definisi para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman maupun 
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pelatihan. Perubahan tingkah laku terjadi karena proses usaha yang 

berlangsung terus menerus. Usaha tersebut dalam bentuk belajar, semakin 

besar usaha yang dilakukan oleh peserta didik maka semakin baik nilai yang 

didapatkan. Nilai yang diperoleh peserta didik disebut sebagai prestasi. 

Kata prestasi sering kita jumpai dalam proses pembelajaran. Belajar 

dan prestasi belajar saling mempengaruhi. Mulyasa (2014: 189) menyatakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang di peroleh seseorang setelah 

menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Thaib (2013) menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha 

belajar yang dicapai peserta didik berupa suatu kecakapan dari kegiatan 

belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat 

pada setiap akhir semester di dalam bukti laporan yang disebut hasil. 

Darmadi (2010: 187) menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Hamdani (2018: 

138) menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran 

terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan 

psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur 

menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. 

Definisi para ahli di atas dapat ditarik simpulan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil usaha yang diperoleh oleh peserta didik setelah melakukan 

kegiatan belajar. Prestasi belajar erat hubungannya dengan kegiatan belajar 
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peserta didik, semakin baik peserta didik dalam belajar maka prestasi belajar 

yang diperoleh baik pula.  Prestasi belajar peserta didik tertuang pada rapor. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Proses belajar setiap peserta didik harus diupayakan terlibat secara 

aktif guna mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini memerlukan bantuan dari 

guru untuk memotivasi dan mendorong agar peserta didik dalam belajar 

terlibat secara totalitas, guru harus menguaisai baik materi maupunstrategi 

dalam pembelajaran. Slameto (2010: 92) menyatakan bahwa guru dalam 

mengajar harus efektif baik untuk dirinya maupun utuk peserta didik . Untuk 

melaksanakan pembelajaran yang efektif  diperlukan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1) Guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar. 

2) Motivasi 

3) Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individu 

4) Guru akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan. 

 

Baik atau tidaknya prestasi yang dimiliki oleh peserta didik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Slameto (2010: 54) menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik digolongkan 

menjadi: 

1) Faktor Intern 

Faktor intern ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai 

berikut: 

a) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor Psikologis 
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Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan seseorang 

adalah kondisi mental yang stabil. Faktor-faktor itu adalah: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan 

c) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dikelompokan menjadi: 

a) Faktor Keluarga 

Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

b) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 

mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar peserta 

didik yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu 

dapat terjadi misalnya karena guru kurang baik itu dapat terjadi 

misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan 

pelajaran sehingga guru tersebut menyajikan tidak jelas atau sikap 

guru terhadap peserta didik dan terhadap mata pelajaran itu tidak baik, 

Peningkatan Sikap Peduli…, Yevi Fitriani, FKIP UMP, 2019



 

 

17 

 

sehingga peserta didik kurang senang terhadap pelajaran atau 

gurunya. Disiplin sekolah banyak sekolah yang dalam pelaksanaan 

disiplin kurang, sehingga mempengaruhi sikap peserta didik dalam 

belajar, kurang tanggung jawab. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat 

akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 

kepada peserta didik. Jika peserta didik mudah menerima pelajaran 

dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih 

maju. Keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Apabila 

faktor tersebut terhambat maka belajar peserta didik terhambat dan 

mengakibatkan prestasi belajarpun terhambat. 

c) Faktor Masyarakat 

Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya peserta didik dalam 

masyarakat. Peserta didik terkadang terlibat dalam: kegiatan siswa 

dalam masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat, selain itu mass 

media dan teman bergaul turut mempengaruhi belajar.  

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar juga  dipengaruhi oleh 

motivasi dan kesiapan peserta didik. Hamdu & Lisa (2011) berpendapat 

bahwa salah satu yang mempengaruhi peserta didik adalah motivasi. Dengan 

adanya motivasi, peserta didik akan belajar lebih keras, ulet, tekun, dan 

memiliki konsentasi penuh dalam proses pembelajaran. Mulyani (2013) 

berpendapat bahwa kesiapan belajar yang baik, peserta didik dapat mengikuti 

pembelajaran dengan aktif dan mudh menyerap pelajaran yang disampaikan 

ketika proses pembelajaran. Apabila peserta didik memiliki kesiapan yang 
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matang, maka peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam 

memperdalam materi pelajaran dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang lebih utama yaitu dari 

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Belajar dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri peserta didik, seperti faktor psikologis, kelelahan dan jasmaniah 

yang dimiliki peserta didik. Faktor ekstern merupak faktor yang berasal dari 

luar diri peserta didik dan terkait dengan orang terdekat maupun lingkungan, 

seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.  

3. Model Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian Model Problem Based Learning 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013, membentuk peserta didik 

menjadi lebih aktif mencari informasi maupun bertanya dalam 

pembelajaran.  Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 

digerakan melalui model pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang 

dapat menggerakan keaktifan peserta didik yaitu Problem based learning 

(PBL).  Tan (Rusman 2014: 232) pembelajaran berbasis masalah dalam 

bahasa inggris dikenal dengan problem based learning  merupakan 

penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan 

konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi 

segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Arends (2008: 41) 

mengemukakan bahwa esensi model problem based learning yaitu 
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menyuguhkan berbagai situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada 

peserta didik sebagai landasan saat investigasi dan penyelelidikan. 

Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa problem 

based learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik dalam pemecahan masalah dalam dunia nyata, sehingga 

peserta didik turut aktif dalam pemebelajaran. Pemecahan masalah dalam 

dunia nyata akan mengembangkan ketrampilan berpikir peserta didik. 

Proses pembelajaran melatih kemandirian peserta didik, dan dapat 

mengembangkan ketrampilan kolaborasi diantara peserta didik. 

b. Karakteristik Model Problem Based Learning 

Setiap jenis model pembelajaran memiliki jenis karakteristik yang 

berbeda-beda, begitu pula dengan problem based learning (PBL). 

Karakteristik yang dimiliki model pembelajaran yang akan menjadi 

pembeda antara model satu dengan model lainnya. Rusman (2014: 232) 

merangkum karakteristik yang terdapat dalam proses PBL, antara lain : 

1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

Model problem based learning menggunakan masalah dalam proses 

pembelajaran. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada masalah 

yang dipecahkan maka model ini tidak dapat berlangsung. Proses 

pemecahan masalah dalam model ini merupakan hal wajib.  

2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia 

nyata yang tidak terstruktur. 

Model problem based learning merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Proses 
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pemecahan masalah, menggunakan permasalahan yang ada pada dunia 

nyata, contohnya seperti masalah bencana alam, maupun yang lainnya. 

Permasalahan yang diambil dari dunia nyata karena peserta didik akan 

lebih mudah memahami dan mencari solusi dari masalah tersebut. 

3) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, 

dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan 

belajar  dan bidang baru dalam belajar. 

Permasalahan yang disajikan kepada peserta didik membuat peserta 

didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pemecahan 

masalah membutuhkan keaktifan peserta didik dalam mencari informasi, 

dari buku maupun sumber lainnya, sehingga peserta didik akan lebih 

memahami materi karena peserta didik mencari informasi sendiri. 

Informasi yang dicari sendiri oleh peserta didik akan benar-benar 

melekat pada ingatan peserta didik, karena mereka memahami 

permasalahan bukan menghafalnya. 

4) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi , dan kooperatif. 

Proses pembelajaran yang dilakukan menggunkan model problem 

based learning yaitu melibatkan peserta didik untuk ikut aktif dalam 

proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah dilakukan secara 

kelompok. Proses pemecahan maslah yang dilakukan secara kelompok 

ini akan memunculkan maupun melatih keterampilan kolaboratif, 

komunikasi dan kooperatif saat melakukan diskusi dengan kelompoknya 

masing-masing.  
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5) PMB melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar.  

Tahap akhir dari model problem based learning yaitu evalusi. 

Evaluasi ini dilakukan oleh guru bersama peserta didik. proses evaluasi 

ini untuk meluruskan pendapat dari masing-masing kelompok, dan 

memberikan jawaban yang benar kepada peserta didik apabila ada 

kelompok yang menjawab salah. 

Berdasarkan karakteristik prombel based learning (PBL) di atas 

bahwa model problem based learning, meminta peserta didik untuk 

memecahkan masalah yang ada di kehidupannnya, menjadikan  

keterampilan berpikir peserta didik akan berkembang. Proses pemecahan 

masalah dilakukan dalam kelompok, sehingga keterampilan kolaborasi dan 

komunikasi peserta didik juga akan berkembang. Proses pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran menuntut peserta didik untuk memcari 

informasi, hal tersebut akan membuat peserta didik lebih mengingat 

informasi yang diperoleh.  

c. Langkah-langkah Problem Based Learning 

Model problem based learning memiliki langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran. Langkah-langkah model Problem Based Learning 

menurut Arends (2008: 57): 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Problem Based Learning 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1: Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahannya 

kepada siswa. 

Guru membahas tujuan pelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting, dan memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah 
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Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahannya. 

Fase 3: Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Fase 4: 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak 

yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan 

model-model, dan membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain. 

Fase 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

  (Arends, 2008: 57) 

 

Penerapan model Problem based learning terdapat lima fase. Fase 

pertama Guru memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada 

siswa. Fase ini, guru harus menjelaskan proses-proses dan prosedur-

prosedur model itu secara terperinci. Hal-hal yang perlu dielaborasi anatara 

lain: Tujuan utama pelajaran bukan untuk mempelajari sejumalah informasi 

baru tetapi untuk menginvestigasi berbagai permasalahan penting dan 

menjadi pelajar yang mandiri. Permasalahan atau pernyataan yang 

diinvestigasi tidak memiliki jawaban yang mutlak  “benar” dan sebagian 

permasalahan kompleks memiliki banyak solusi yang kadang-kadang saling 

bertentangan. Peserta didik didorong untuk memberikan pertanyaan dan 

mencari informasi. Guru harusnya memberikan masalah semenarik 

mungkin, sehingga peserta didik tertarik untuk memecahkannnya. 

Fase dua, mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Fase dua 

ini guru membagi peserta didik menjadi beberpa kelompok, dalam fase ini 
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juga guru memancing peserta didik untuk menemukan permasalahan yang 

terjadi dan peserta didik ditugaskan untuk bernalar  tentang apa yang harus 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Fase tiga, membantu 

investigasi mandiri. Kegiatan investigasi pada fase ini guru membantu dan 

memberikan dorongan kepada peserta didik untuk melakukan penyelidikan 

dengan mencari informasi di dalam buku untuk memperoleh jawaban dan 

solusi mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Fase empat, mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan 

exhibit. Fase ini guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain 

menangggapi jawaban kelompok yang sedang mempresentasikan. Fase 

lima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah, pada fase 

ini guru dan peserta didik melakukan refleksi dari kegiatan awal mencari 

masalah, menemukan permasalahan, menyelesaikan permasalahan, 

kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari informasi hingga 

menemukan solusi. Guru memancing peserta didik untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

Langkah-langkah diatas merupakan langkah-lanngkah yang harus 

dilaksanakan apabila menggunakan model problem based learning. Masalah 

dalam model pembelajaran ini merupakan hal yang wajib untuk dipecahkan. 

Peserta didik dibantu oleh guru dalam merumuskan masalah. 

d. Keunggulan dan kelemahan model Problem Based Learning 
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Model PBL memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Shoimin 

(2014: 220) mengemukakan beberapa keunggulan dan kelemahan 

pembelajaran berbasis masalah antara lain: 

1) Keunggulan pembelajaran berbasis masalah antara lain: 

a) Peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan 

masalah dalam situasi nyata; 

b) Peserta didik memiliki kemampuan membangun pengetahuannya 

sendiri melalui aktivitas belajar; 

c) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak 

ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. hal ini 

mengurangi beban peserta didik dengan menghafal atau 

menyimpan informasi; 

d) Terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok; 

e) Peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, 

baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi; 

f) Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi 

ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presenasi hasil pekerjaan 

mereka; 

g) Kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi 

melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. 

2) Kelemahan pembelajaran berbasis maslah antara lain: 

a) Problem based learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi 

pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi, 

Problem Based learning lebih cocok untuk pembelajaran yang 

menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan 

masalah; 

b) Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik 

yang tinggi akan terjadi akan terjadi kesulitan dalam pembagian 

tugas. 

 

Model problem based learning  memiliki berbagai macam keunggulan. 

Model problem based learning mendorong peserta didik mengembangkan 

berbagai ketrampilan, seperti keterampilan berpikir, kolaborasi dan 

komunikasi. Berkembangnya keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik 

karena model ini menuntut pemecahan masalah dan dalam proses pebelajaran 

berlangsung secara koopratif. 
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4. Media 

a. Pengertian Media 

Pembelajaran terkadang memerlukan perantara dalam menyampaikan 

makna materi. Perantara tersebut dapat berupa benda yang dapat 

mempermudah dalam penyampaian materi ke peserta didik, benda-benda 

tersebut seprti gambar, video, power point maupun benda lainnya. Perantara 

dalam pembelajaran dapat disebut media pembelajaran. Miarso 

(Rusman,2018: 214) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. 

Fatthurohman & Sobry (2010: 65) media merupakan sesuatu yang dapat 

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara pendidik dan peserta didik. Hamdani (2011, 72) media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Sesuai pengertian media di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara dalam penyampaian materi dari guru ke peserta didik, 

sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan 

oleh guru sehingga dapat tercipta sebuah proses pembelajaran yang efektif. 

Media pembelajaran salah satu komponen proses belajar mengajar yang 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat menarik perhatian 

peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Rusman 
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(2017: 228) media pembelajaran dikelompokan menjadi tiga, yaitu: media 

visual, media audio, dan media audiovisual. 

b. Media Kotak dan Kartu Misterius 

Media pebelajaran sangat penting peranannya dalam keberlangsungan 

proses pembelajaran. Schramm (Zuliana, 2015) penggunaan media 

pemebelajaran yang melibatkan lebih dari satu indera pada diri peserta didik 

akan lebih baik daripada menggunakan media media pembelajaran yang 

merangsang satu indera. Salah satu media yang dapat membantu adalah 

media kotak dan kartu misterius (Kokami). Paisah, N, dkk (2015) Kokami 

merupakan gabungan antara media dan permainan yang menarik minat 

peserta didik  untuk ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kartu di 

katakan misterius karena setiap peserta didik tidak tahu isi pertanyaan yang 

akan mereka dapatkan dari dalam kartu tersebut sehingga mereka mampu 

memahami materi yang sedang mereka pelajari. Saptono (Wasilah, 2012) 

berpendapat bahwa kartu adalah kertas tebal yang berisi gambar-gambar 

atau tulisan tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan 

pembelajaran. Penggunaan kartu pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat menarik perhatian dan menambah aktivitas peserta didik 

karena peserta didik dapat melihat, mencoba, berbuat dan berfikir. 

Isi dari kartu misterius dapat berupa materi, pernyataan, gambar 

maupun suatu petunjuk. Kartu dalam penelitian ini adalah alat bantu 

berbentuk persegi panjang, terbuat dari kertas berwarna, kartu tersebut berisi 
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permasalahan-pemasalahan, gambar-gambar yang ada dalam dunia nyata. 

Pembelajaran menggunkan kartu memungkinkan peserta didik dapat aktif 

belajar secara  berkelompok, berkompetensi secara sehat, dan dapat melatih 

keterampilan komunikatif yang dimiliki oleh peserta didik.  

c Hubungan media kotak dan kartu misterius (kokami) dengan model 

Problem Based Learning (PBL) . 

 

Pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning  lebih 

menekankan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Guru dalam 

pembelajaran bertugas sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. 

Seperti yang dijelaskan oleh Arends (2008: 41) esensi problem based 

learning yaitu menyuguhkan berbagai situasi masalah yang autentik dan 

bermakna kepada peserta didik sebagai landasan saat investigasi dan 

penyelidikan peserta didik. Peserta didik dalam pembelajaran berfokus 

untuk memecahkan masalah, dibantu dan diarahkan oleh guru. Model 

Problem Based Learning  memiliki langkah-langkah seperti yang dijelaskan 

oleh Arends (2008: 57): 

Tabel 2.2 Langkah-langkah model Problem Based Learning 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1: Memberikan 

orientasi tentang 

permasalahannya 

kepada siswa. 

Guru membahas tujuan pelajaran, 

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 

penting, dan memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah 

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

Guru membantu peserta didik untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahannya. 

Fase 3: Membantu 

investigasi mandiri dan 

kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan 

eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. 

Fase 4: 

Mengembangkan dan 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak 
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Fase Perilaku Guru 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan 

model-model, dan membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain. 

Fase 5: Menganalisis 

dan mengevaluasi 

proses mengatasi 

masalah 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

  (Arends, 2008: 57) 

Peneliti menggunakan media kokami dalam proses pembelajaran. 

Media kokami, media pembelajaran yang berbentuk permainan. Paisah, N, 

dkk (2015) mengemukakan bahwa kokami merupakan gabungan antara 

media dan permainan yang menarik minat peserta didik  untuk ikut aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran. Media kokami memiliki langkah-

langkah permainan yang memiliki keterkaitan dengan model problem based 

learning, seperti fase ke dua dalam langkah-langkah model problem based 

learning yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti dalam media 

kokami peserta didik juga dibagi kedalam kelompok. 

Fase pertama dalam penerapan model problem based learning yaitu 

memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. 

pemberian permasalahan ini dibantu oleh media kokami. Media kokami 

merupakan yang terdiri dari kotak dan kartu misterius, dalam hal ini masalah 

diberikan melalui kartu sehingga peserta didik tidak mengetahui 

permasalahan apa yang harus dipecahkan oleh masing-masing 

kelompoknya. Penerapan model problem based learning berbantu media 

kokami  diharapkan mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

proses pemecahan masalah. 

B. Penelitan yang Relevan 
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Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya menyatakan 

bahwa pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan dan prestasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Penelitian tersebut 

jelas diuraikan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan Drake & Long  (2009) dalam penelitiannya 

berjudul “A Comparative study of Problem Based Learning and Direct 

Instruction/Experiential Learning in Two 4th-Grade Classrooms” (Sebuah 

studi perbandingan pembelajaran berbasis masalah dan pengajaran langsung 

/ pengalaman belajar di dua ruang kelas 4) menunjukan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model problem based learning dapat  mengembangkan 

ketrampilan peserta didik dan meningkatkan kualitas tugas peserta didik. 

Melalui pembelajaran berdasarkan masalah kelas menjadi lebih bermakna, 

waktu lebih efisien dan memungkinkan untuk diskusi masalah tingkat yang 

lebih tinggi dalam pemecahan masalah. Guru juga dapat menawarkan bantuan 

kepada peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan dalam pemecahan 

masalah dengan tepat, dengan menerapkan masalah dalam kehidupan nyata 

jauh lebih kompleks daripada buku teks. Pembelajaran peserta didik harus 

dikaitkan dengan pengalaman di lapangan dan kemampuan mereka 

memecahkan masalah harus ditingkatkan melalui pemikiran kritis. Hal ini 

menunjukan bahwa pendapat guru terhadap pembelajran berbasis masalah 

sangatlah membantu pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan Orhan & Ruhan (2007) dalam penelitiannya 

berjudul “The Effects of Problem Based Learninf Active Learning in Science 
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Education on Students’ Academic Achievement, Attitude and Concept 

Learning” (Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pendidikan 

Sains pada Prestasi Belajar Peserta Didik dan Konsep Pembelajaran) 

menggunkan metode kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran aktif berbasis masalah 

dipendidikan sains mengenai prestasi akademik dan pembelajaran konsep.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian menunjukan bahwa pembelajaran 

menggunkan model problem based learning mempengaruhi prestasi 

akademik dan sikap ilmiah peserta didik, selain itu penggunaan model 

problem based learning  mempengaruhi perkembangan konseptual dan 

mengurangi miskonsep pada peserta didik. 

3. Penelitian yang dilakukan Badarudin (2018) dalam penelitiannya berjudul 

“Peningkatan Sikap Peduli Lingkungan dan Prestasi Belajar IPA 

menggunakan Model Problem Based Learning Berbasis Literasi pada 

Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku di Kelas IV MI Muhammadiyah 

Kramat” menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan model problem 

based learning dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan dan prestasi 

belajar peserta didik. Peningkatan sikap peduli lingkungan dihitung 

menggunkan uji homogenitas dan uji normalitas, penghitungan berdasarkan 

gain dilakukan berdasarkan pada data nilai yang diperoleh dari kelompok 

eksperimen yang menggunakan problem based learning berbasis literasi dan 

kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran tidak berbasis literasi. 

Peningkatan sikap peduli lingkungan antara peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model PBL berbasis literasi dan non literasi, rerata gain 
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untuk PBL berbasis literasi 7,73 dan non literasi adalah 4,06. Peningkatan 

prestasi belajar IPA antara peserta didik  yang memperoleh pembelajaran 

PBL berbasis literasi dan non literasi, rerata gain untuk PBL berbasis literasi 

adalah 22,81 dan non literasi adalah 13,51.  

4. Penelitian yang dilakukan Tri Isti Hartini,dkk (2014) dalam penelitiannya 

berjudul “Pengaruh Berpikir Kreatif dengan Model Problem Based Learning 

(PBL) Terhadap Prestasi Belajar Fisika Siswa dengan Menggunakan Tes 

Open  Ended”. Menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan Problem 

Based Learning dapat mengembangkan pemikiran kreatif dan meningkatkan 

prestasi peserta didik, hal tersebut diuraikan dalam uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas di peroleh Lhitung = 0,091 < 0,161 = Ltabel 

dapat disimpulkan bahwa sepel terdistribusi secara normal. Hasil perhitungan 

yang diperoleh X2 hitung  = 6,83991, dan X2 tabel = 30,1 tabel dapat 

disimpulkan dalam dua kelas X2 hitung , X2 tabel. Engan demikian H0 

diterima dan kelas dalam keadaan homogen. Deskripsi hasil analisis data 

diperoleh nilai rata-rata untuk pre-test dari 49,3 sedangkan nilai rata-rata 79,2 

untuk post test, hal tersebut membuktikan model problem based learning 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Tabel 2.3  Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian 

relevan. 

No 
Nama Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

Persamaan Perbedaan 

1.  Drake & Long. ““A 

Comparative study of 

Problem Based 

Learning and Direct 

Instruction/Experienti

Penerapan 

model 

problem based 

learning 

Berbantu 

Membahasa 

tentang 

model 

problem 

Penelitian 

menggunakan 

studi kasus 
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No 
Nama Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

Persamaan Perbedaan 

al Learning in Two 

4th-Grade 

Classrooms” 

media kotak 

dan kaertu 

misterius 

(Kokami) 

based 

learning 

2. Orhan dan Ruhan. The 

Effects of Problem 

Based Learninf Active 

Learning in Science 

Education on 

Students’ Academic 

Achievement, Attitude 

and Concept 

Learning” 

 Membahas 

model 

problem 

based 

learning 

Meneliti 

mengenai sikap 

ilmiah. 

Menggunakan 

metode 

penelitian jenis 

kuantitatif dan 

kualitatif. 

3.  Badarudin. 

Peningkatan Sikap 

Peduli Lingkungan 

dan Prestasi Belajar 

IPA menggunakan 

Model Problem Based 

Learning Berbasis 

Literasi pada Subtema 

Lingkungan Tempat 

Tinggalku di Kelas IV 

MI Muhammadiyah 

Kramat” 

 Membahas 

model 

Problem 

Based 

Learning, 

sikap peduli 

lingkungan 

dan prestasi 

belajar. 

Metode yang 

digunakan 

metode 

merupakan 

metode kuasi 

eksperimen 

dengan desain 

Non equivalent 

(pretes and 

posttest) control 

groups design 

(NCGD).  

4. Tri Isti Hartini,dkk 

(2014) dalam 

penelitiannya berjudul 

“Pengaruh Berpikir 

Kreatif dengan Model 

Problem Based 

Learning (PBL) 

Terhadap Prestasi 

Belajar Fisika Siswa 

dengan Menggunakan 

Tes Open  Ended”. 

 Membahas 

model 

Problem 

based 

learning. 

Membahas 

mengenai 

berpikir kreatif . 

   

Tabel di atas membahas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian 

penerapan model problem based learning dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian relevan di atas menunjukan bahwa model problem 
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based learning dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan dan prestasi 

belajar peserta didik. Sikap peduli lingkungan dan prestasi belajar mempunyai 

hubungan yaitu apabila sikap peduli lingkungan yang dimiliki oleh peserta 

didik baik maka prestasi belajar yang dimiliki peserta didik juga baik. 

Perbedaan penelitian yaitu peneliti dalam menerapkan model problem based 

learning berbantu media kotak kartu misterius (kokami). Penerapan model 

problem based learning berbantu media kokami diterapkan di kelas IV pada 

tema 9 Kayanya Negeriku.  

C. Kerangka Pikir  

Hasil wawancara dengan guru kelas IV diperoleh penjelasan keadaan atau 

kondisi pada peserta didik kelas IV yaitu rendahnya sikap peduli lingkungan dan 

prestasi belajar. Peserta didik kurang peduli dengan lingkungan sekolah. Peserta 

didik juga kurang memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh guru 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar peserta didik. Rendahnya sikap peduli 

lingkungan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik, maka untuk 

mengatasi masalah tersebut penelitian ini menggunakan model problem based 

learning. 

Model problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata dalam proses pembelajaran. Penerapan 

model problem based learning dapat memberikan pembelajaran yang bermakna 

bagi peserta didik karena peserta didik dihadapkan dengan masalah kehidupan 

nyata dan peserta didik dilatih untuk memiliki sikap peduli lingkungan dari 

kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan praktik yang dilakukan. Kegiatan 
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pemecahan masalah juga akan mengembangkan keterampilan berpikir peserta 

didik sehingga akan berdampak pada prestasi belajar yang dimiliki oleh peserta 

didik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kerangka pikir yang 

menjadi sebuah gambaran pada penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan. 

Skema kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Evaluasi  dan Refleksi 

Siklus II 

Dilanjutkan 

Penggunaan model 

problem based 

learning berbantu 

media kokami dalam 

proses pembelajaran 2. 

KONDISI AKHIR  

Penggunaan model problem based learning 

dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan 

dan prestasi belajar  peserta didik pada tema 9 

kayanya negeriku di kelas IV SD Negeri 2 

Kebasen. 

Observasi  

Evaluasi  dan Refleksi 

Observasi  
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori dan kerangka  pikir di atas, maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan sikap 

peduli lingkungan peserta didik pada tema 9 kayanya negeriku di kelas IV SD 

Negeri 2 Kebasen. 

2. Melalui penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik pada tema 9 kayanya negeriku di kelas IV SD 

Negeri 2 Kebasen 
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