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ABSTRAK
Usia sekolah anak sekolah dasar adalah pada masa anak lebih mudah bernalar ketika
berfikir menggunakan benda yang bersifat Konkrit, atau nyata yang biasa sehari-hari mereka
jumpai. Sehingga peneliti ber keinginan menjadikan media pembelajaran yang mudah murah
dan tepat guna yaitu lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran dalam kegiatan
pembelajaran sehari-hari. Permasalahan yang ingin dikaji dalam dalam penelitian tindakan
ini adalah: (a) Apakah pembelajaran inovatif model lingkungan sekitar berpengaruh terhadap
hasil Siswa Sekolah Khusus Pelita Insani, Kab. Serang Banten ? (b) Seberapa tinggi tingkat
penguasaan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan diterapkannya
metode Pembelajaran inovatif model lingkungan sekitar? Sedangkan tujuan dari penelitian ini
adalah: (a) Untuk mengungkap pengaruh pembelajaran kooperatif Lingkungan sekitar
terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) . (b) Ingin mengetahui seberapa
jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif model lingkungan sekitar pada siswa Kelas IV
Sekolah Khusus Pelita Insani. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action
research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan,
kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas IV
Sekolah Khusus Pelita Insani Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi
kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa
mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (60,71%), siklus II
(75,00%), siklus III (89,29). Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif
model lingkungan sekitar dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas IV
Sekolah Khusus Pelita Insani serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah
satu alternatif pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) .

Kata Kunci: Gagasan Konseptual Supervisor, Pembelajaran Inovatif Lingkungan Sekitar.
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guru

mengimplementasikan

lingkungan

pemanfaatan lingkungan sekolah
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sebagai sumber belajar melalui

pelajaran ada kaitannya dengan

kegiatan pembelajaran di kelas

lingkungan sekolah;. aspek 2.

belum optimal,sehingga perlu
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peningkatan.
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adanya
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setrategi
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padahal
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tidak
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materi
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kegiatan siklusI maka peneliti

antara

melakukan

dengan

refleksi

refleksi.
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tujuan
sumber

pembelajaran
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kegiatan pada siklus I, maka

buku paket sebagai satu-satunya

ditemukan beberapa hambatan

sumber belajar.

Dari

hasil

pelaksanaan

refleksi

pembelajaran

di

menyusun
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pembelajaran dan pelaksanaan
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pembelajaran
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adalah
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I

di

kelas

melalui

pada

kegiatan

berikut : aspek 1.dalam kegiatan

kelompok kerja guru (KKG).

awal,

Adapun
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tidak

memberi

informasi tujuan pembelajaran
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dengan perencanaan; aspek 2.
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khususnya pada aspek 1, 2 dan

inti,

langkah -

langkah

pembelajaran
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pembelajaran
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melakukan

revisi,

didominasi guru dengan metode

dipandu oleh guru yang sudah

ceramah sehingga kurang sesuai

mampu,dengan

dengan

peneliti/pengawas.

pembelajaran

aktif,kreatif,efektip
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pelaksanaan

bimbingan
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pembelajaran

di

menyenangkan (Pakem); aspek
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3.

guru

pada aspek 1. kegiatan awal,

mengkaitkan materi pelajaran

aspek 2. kegiatan inti, aspek 3.

dengan

kemampuan guru mengkaitkan

Kemampuan

lingkungan

sekolah

belum optimal; aspek 6. Penutup

materi

pelajaran, guru kurang memberi

lingkungan sekolah ,dan aspek

penekanan tentang lingkungan

6. penutup pelajaran, maka guru

sekolah.

mendiskusikan

Hambatan-hambatan

tersebut

akan

disempurnakan

pada kegiatan siklus II.

hambatan

2. Siklus II.

Sebelum

Pada siklus II, kegiatan
dilaksanakan

mendiskusikan

dengan

kembali

tersebut

dalam

kelompok kerja guru (KKG)
dibimbing

yang

pelajaran

pengawas/peneliti.
pelaksanaan

pembelajaran di kelas, terlebih

adalah

dahulu dilakukan simulasi atau

hambatan-

modeling dengan menggunakan

hambatan yang dialami dalam

anggota kelompok guru sebagai
siswa.

Sekolah Khusus Pelita Insani, Kab.
Serang Banten Tahun Pelajaran

Sebagaimana kegiatan peneliti
2016/2017.
pada siklus I, maka
kegiatan pada siklus
B. Saran
keduapun dilakukan
Dari simpulan tersebut di
observasi,evaluasi
atas,

penulis

selaku

peneliti

dan penilaian. Hasil
sekaligus supervisor kependidikan
observasi

terhadap
di tersebut, menyarankan :

sikap

guru

dalam
Kepada.guru-guru khususnya guru di

berdiskusi

pada
Sekolah Khusus Pelita Insani, Kab.

siklus

II

dapat
Serang

disajikan

Banten

2013/2014,
berikut

Tahun

Pelajaran

sebagai
:

di dalam menyusun

A.
skenario

pembelajaran

agar

Simpulan
memanfaatkan semaksimal mungkin
Berdasarkan hasil analisis dan
lingkungan sekolah dan lingkungan
pembahasan siklus I dan siklus II
siswa yang sesuai dengan materi
tersebut

di

atas,

maka

dapat
pembelajaran

disimpulkan

bahwa:

sebagai

sumber

Ada
belajar,dan mengintensifkan diskusi

peningkatan

kemampuan

guru
KKG dalam memecahkan masalah

dalam memanfaatkan lingkungan
yang dihadapi.
sekolah sebagai sumber belajar
melalui

pendekatan

diskusi

kelompok kerja guru (KKG) di
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