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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu tempat penting dalam pembentukan

karakter masyarakat Indonesia, karena sekolah selalu berusaha menyeimbangkan 

capaian antara dimensi kongnitif melalui ilmu pengetahuan dan dimensi efektif 

untuk membentuk karakter manusia yang baik.  Sehingga dapat dikatakan apabila 

seorang anak memiliki karakter baik maka sekolah tempat anak belajar dikatakan 

bermutu baik pula, begitu juga sebaliknya. Pendidikan di Indonesia masih 

memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan salah satunya 

yaitu kualitas dan profesionalisme guru yang perlu ditingkatkan untuk melakukan 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan membentuk karakter anak bangsa dengan 

karakter yang baik sesuai karakter pancasila. Diantara mata pelajaran yang ada di 

sekolah dasar maka mata pelajaran PPKn terlihat sebagai mata pelajaran yang 

dapat mengembangankan moral bangsa. 

Menurut Hernawati (2014:84) “Pendidikan Pancasila mengarahkan perha-

tian pada moral bangsa, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan mengarahkan 

perhatian kepada kesadaran berbangsa dan bernegara. Moral serta kesadaran 

berbangsa dan bernegara dapat membentuk nasionalisme tumbuh subur pada 
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siswa melalui pembelajaran di sekolah”. Pembelajaran PPKn dapat di ajarkan 

sedini mungkin yang dimulai pada pendidikan di sekolah dasar.  

Pembelajaran PPKn di sekolah dasar adalah suatu pembelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang 

cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan 

undang-undang dasar 1945. Menurut Galih (2015:2)  

pembelajaran PPKn di sekolah adalah pembelajaran yang 
memiliki tujuan mengajarkan siswa agar mampu berfikir kritis, 
rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 
kemudian dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 
jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi”.  
 

Fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang 

seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan 

menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya 

mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara 

dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya 

(Isep, 2013:14). Untuk mencapai tujuan dan fungsi pembelajaran  PPKn itu 

sendiri maka dalam pembelajaran PPKn guru haruslah mempunyai kompetensi 

pedagogik, sosial, dan profesional  

Dalam pencapaian tujuan dan terwujudnya fungsi dari pembelajaran PPKn 

maka guru PPKn haruslah menjadi guru yang dapat mengajarkan sikap, 

kepribadian serta moral siswa agar kelak menjadi warga masyarakat dan warga 

negara yang baik, (Nuroktya, 2012:125). Guru mata pelajaran PPKn tidak hanya 

dituntut untuk bisa menguasai materi pelajaran dan menstransfer ilmu kepada 

peserta didik, namun juga berkewajiban untuk menanamkan ketakwaan, membina 
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sopan santun, membina kedisiplinan dan kesehatan siswa. Guru PPKn pada 

dasarnya juga merupakan media yang harus menampilkan figure sebagaimana 

pesan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu sebagai warganegara yang 

jujur, santun, taat hukum, demokratis, berakhlak mulia, dan religious, (Wayan, 

2015:2).  Oleh sebab itu, guru mata pelajaran PPKn harus bisa menjadi teladan 

dan bertindak sebagai panutan terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada 

siswanya tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh mata pelajaran PPKn tersebut.  

Berdasarkan observasi awal tanggal 1 Desember 2016 yang dilakukan 

peneliti pada siswa kelas V SDN Kudikan Sekaran Lamongan, saat pembelajaran 

di kelas pada materi kebebasan berorganisasi peneliti menemukan adanya siswa 

yang melihat penjual mainan di luar gerbang sekolah dan banyaknya siswa yang 

bermain sendiri dengan teman sebangkunya, hal ini dikarenakan siswa tidak 

tertarik pada materi yang disampaikan oleh guru sehingga banyak siswa yang 

merasa kurang nyaman saat pembelajaran dan terlihat ingin segera mengakhiri 

pembelajaran. Siswa tidak termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran karena 

tidak semua siswa bertanya apa yang belum mereka pahami tentang materi yang 

disampaikan oleh guru. Siswa membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengerjakan soal latihan karena mereka mencari jawaban dengan membaca ulang 

teks bacaan yang ada di buku paket mereka, padahal guru sudah menerangkan 

materi yang semuanya menjadi jawaban soal latihan.  

Dokumentasi kelas V tahun ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa 

sebagian dari siswa mendapatkan nilai atau hasil yang kurang memuaskan karena 

tidak memiliki buku paket PPKn untuk belajar di rumah, hal ini membuktikan 

bahwa penting adanya perencanaan pembelajaran yang tidak hanya bersumber 
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pada buku paket siswa saja, karena hal tersebut dapat membuat pembelajaran 

yang dilakukan tidak bermakna dan menjadikan hasil belajar siswa rendah. 

Menurut Aji (2014:3) “pembelajaran PPKn di sekolah sebenarnya pembelajaran 

yang nyata jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari”.  

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas saat observasi awal, guru 

mengatakan bahwa karakter yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran PPKn 

juga belum dikatakan tercapai karena adanya siswa yang memilih teman dalam 

bergaul ataupun dalam pembelajaran, hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang 

tidak terima apabila dalam satu kelompoknya ada siswa yang kurang pandai 

menurut mereka, selain itu karakter lain yang belum tampak adalah tanggung 

jawab. Hal itu terlihat dengan adanya siswa yang tidak mengerjakan tanggung 

jawabnya seperti mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru dan belum 

maksimalnya keterlaksanaan piket bersih kelas.  

Dengan berbagai masalah yang nampak saat pembelajaran yang tentunya 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik maka perlu adanya kemampuan guru untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai untuk penyampaian materi dalam pembelajaran PPKn. 

Metode kooperatif yang berarti pembelajaran yang dilakukan secara bersama-

sama atau berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

memahami suatu materi dirasa sangat sesuai untuk pembelajaran PPKn, karena 

pada pembelajaran PPKn diajarkan banyak pendidikan karakter yang dapat 

dikembangkan melalui interaksi antar individu dalam kelompok pada kegiatan 

pembelajaran yang menggunakan metode cooperative learning.  



5 
 

Menurut Supriono (2013:19) pembelajaran kooperatif secara sadar 

menciptakan interaksi yang silih asih sehingga sumber belajar bagi siswa bukan 

hanya guru dan bahan ajar, tetapi juga sesama siswa. Pengajaran kooperatif 

memerlukan pendekatan pengajaran melalui kelompok kecil untuk bekerja sama 

dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar.  

Manfaat Cooperative Learning tidak hanya menghasilkan prestasi 

akademik yang lebih tinggi untuk seluruh siswa namun juga meningkatkan rasa 

percaya diri, kemampuan untuk melakukan hubungan sosial serta mampu 

mengembangkan saling kepercayaan sesamanya baik secara individu maupun 

kelompok, dan kemampuan saling membantu dan bekerjasama antar teman dan 

pula terhindar dari persaingan antar individu, dengan kata lain tidak saling 

mengalahkan antar siswa (Nafiur, 2010:2). Begitu juga pernyataan Suparmi 

(2012:114) pembelajaran kooperatif ini siswa diajarkan bagaimana bekerjasama 

dalam kelompok, saling memimpin, saling bertanggung jawab dalam kesetaraan 

pembelajaran yang senasib dan sepenanggungan, menciptakan hubungan antar 

personal, saling mendukung, membantu dan saling peduli dalam mencapai tujuan 

yaitu keberhasilan dalam menguasai materi belajar.  

Untuk mendukung kebermaknaan pembelajaran PPKn bagi siswa maka 

perlu adanya sumber pembelajaran yang dekat dengan siswa. Lingkungan adalah 

sumber belajar yang paling dekat baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun 

lingkungan masyarakat. 

Menurut Endah (2013:61)  sumber belajar lingkungan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa, membuat siswa peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi di masyarakat, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi di 
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masyarakat dan dapat mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai dan 

untuk berperan serta dalam kehidupan. Lely (2008:3) belajar pada hakikatnya 

adalah suatu interaksi antara individu dengan lingkungan. Lingkungan 

menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap individu, dan sebaliknya individu 

memberikan respon terhadap lingkungan. Kegiatan diluar ruangan merupakan 

bagian tak terpisahkan dari program pengembangan dan belajar anak. Sehingga 

menurut Sepia (2011:43) Secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah 

membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, 

utamanaya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai 

tujuan pendidikan yang optimal. lingkungan sebagai sumber belajar berarti sama 

dengan menjadikan lingkungan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan siswa 

dalam pembelajaran. 

Metode kooperatif berbasis informasi lingkungan melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran PPKn dan dapat membantu siswa untuk memahami 

konsep-konsep PPKn dan juga membantu siswa menumbuhkan kemampuan kerja 

sama dan tanggung jawab terhadap sesama teman kelompoknya untuk mencapai tujuan 

bersama. Selain itu siswa akan memiliki pengalaman pembelajaran langsung yang 

dapat memberikan peningkatan hasil belajar siswa dalam berbagai aspek, baik pada 

aspek kongnitif, efektif dan psikomotor. Hal yang dipelajari dalam kelas adalah hal 

yang berkenaan di sekitar mereka yang nantinya diharapkan siswa dapat menyelesaikan 

masalah-masalah yang terjadi disekitarnya juga.  

Berdasarkan pada fakta yang terjadi pada observasi awal dan manfaat dari 

metode kooperatif berbasis lingkungan maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian dan mengambil judul “Penerapan metode cooperative berbasis 
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informasi lingkungan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn kelas 

V SDN Bulu Lamongan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagaimana pengelolahan kelas pada pembelajaran kooperatif berbasis 

lingkungan dalam peningkatan hasil belajar siswa? 

2. Bagaimana aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran kooperatif 

berbasis informasi lingkungan? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PPKn?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sudah ada maka tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui cara pengelolahan pembelajaran kooperatif berbasis informasi 

lingkungan dalam peningkatan hasil belajar siswa 

2. Untuk mengetahui keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran kooperatif 

berbasis informasi lingkungan 

3. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

PPKn 
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D. Hipotesis Tindakan 

Menggunakan metode pembelajaran kooperatif berbasis informasi 

lingkungan pada pembelajaran PPKn materi kebebasan berorganisasi di kelas 5 

SDN Kudikan Sekaran Lamongan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu 

hasil belajar ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap dan ranah 

psikomotorik atau keterampilan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Alasan adanya penelitian ini adalah karena adanya manfaat yang baik bagi  

peneliti maupun komponen pembelajaran yang lain. Maka dapat di kemukakan 

bahwa manfaat penelitian ini adalah: 

Bagi guru: membantu guru dalam menciptakan situasi belajar yang menarik dan 

bermakna bagi siswa dan memberikan alternatif pemilihan metode pembelajaran 

dan sumber belajar dalam memberikan materi mata pelajaran PPKn 

Bagi siswa: siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir dalam 

pembelajaran khususnya dalam menyelasikan masalah serta menambah 

pemahaman pada materi mata pelajaran PPKn 

Bagi sekolah: Hasil penelitian ini dapat digunakan sekolah untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran siswa, sehingga dapat meningkatkan potensi siswa 

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu sekolah secara umum.  
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F. Definisi Oprasional 

Agar tidak adanya pelebaran ruang lingkup penafsiran terhadap 

permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya definisi oprasional sebagai 

berikut: 

1. Metode pembelajaran kooperatif  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan melalui 

kelompok-kelompok kecil dengan berbagai bentuk permasalah yang 

mana pembelajaran kooperatif ini memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memadukan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

dengan teman kelompoknya untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

2. Sumber belajar lingkungan 

Sumber belajar adalah semua tempat yang menjadi asal dari meteri 

yang disampaikan saat pembelajaran. Jadi sumber belajar lingkungan 

adalah menjadikan lingkungan baik lingkungan sekolah, lingkungan 

rumah ataupun lingkungan masyarakat sebagai sumber dari 

pengetahuan atau materi yang akan dipelajari untuk tercapainya 

kompetensi dan tujuan pembelajaran.  

3. Hasil belajar PPKn 

Hasil belajar PPKn bukan semata diukur melalui nilai yang didapat, 

tetapi lebih difokuskan pada kualitas penanaman sikap atau nilai-nilai 

nasionalisme yang terkandung dalam mata pelajaran PKKn.  Hasil 

pembelajaran PPKn bukan hanya dilihat dari aspek kognitif atau ilmu 

pengetahuan yang dikuasai saja, tetapi hasil pembelajaran PPKn juga 
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dilihat dari perubahan sikap yang akan nampak setelah pembelajaran 

itu selesai. 


