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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Lingkungan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat 

komponen biotik (makhluk hidup) dan abiotik (tidak hidup) yang saling berkaitan 

sehingga terjadi interaksi antara keduanya dalam proses kehidupan. Lingkungan 

terdiri dari unsur–unsur makhluk hidup, benda mati dan budaya manusia. 

Lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan fisik dan non fisik (Andrianto, 

20011:7). 

Lingkungan sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai kesatuan ruang 

dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, (termasuk di dalamnya manusia 

dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya), sehingga memungkinkan siswa 

untuk belajar tentang informasi, orang, bahan dan alat. Memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar memberikan tuntunan dalam mengaitkan kurikulum dengan 

lingkungan sehari- hari. Lingkungan tempat tinggal dan sekolah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari aktivitas keseharian siswa. Dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar, siswa akan mudah belajar untuk mengamati lingkungan secara 

nyata, sehingga akan menambah keseimbangan belajar siswa serta proses belajar 

akan lebih efektif dan efisien (Andrianto, 2011:12). 

Lingkungan sangat berperan dalam merangsang pertumbuhan fisik siswa, 

aspek keterampilan, aspek emosi, aspek perkembangan intelektual, serta 

lingkungan sekitar ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan dapat merubah 

sikap atau tingkah laku siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Lingkungan juga 

menawarkan kesempatan kepada guru untuk menguatkan konsep- konsep seperti 



2 
 

 
 

warna, angka, bentuk dan ukuran. Memanfaatkan lingkungan pada dasarnya adalah 

menjelaskan konsep- konsep tertentu (warna, jumlah, bentuk, fungsi, dan lain- lain) 

secara alami (Andrianto, 2011:12-14).  

Belajar dengan menggunakan lingkungan memungkinkan siswa menemukan 

hubungan yang sangat bermakna antara ide- ide abstrak dan penerapan praktis di 

dalam konteks dunia nyata, konsep dipahami melalui proses penemuan, 

pemberdayaan dan hubungan menurut Depdiknas (dalam Hamzah dan Nurdin, 

2010:136-137). Sedangkan Sitepu (2014:186) mengemukakan bahwa 

menggunakan lingkungan sosial dan alam sebagai sumber balajar melatih 

pembelajar untuk menemukan dan mengenali masalah serta mendorong mereka 

berfikir secara nalar.  Oleh karena itu, lingkungan sekitar baik lingkungan sosial 

maupun lingkungan alam sangat efektif dalam proses belajar karena pembelajaran 

tersebut akan lebih bermakna bagi siswa. Maksudnya siswa mampu menemukan 

atau menggali sendiri pengetahuan baru maupun pengetahuan lama yang telah 

mereka miliki dengan objeknya secara langsung baik itu berupa peristiwa, benda, 

maupun keadaan yang ada. 

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang terjadi antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan sekitar dalam memperoleh 

ilmu atau pengetahuan. Belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, 

melainkan pembelajaran dapat berlangsung di luar kelas sehingga pembelajaran 

akan lebih bermakna bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan 

sebagai pendidik dan fasilitator serta tidak terlalu aktif namun siswa yang lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan siswa tidak 

semata-mata bergantung dari kemampuan guru saja tetapi keterlibatan dan 
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keaktifan siswa secara langsung mempengaruhi keberhasilan belajar. Sehingga 

guru harus mampu menciptakan inovasi pembelajaran sebagai upaya dalam 

penyempurnaan proses pembelajaran.  

IPA sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat memberikan 

peranan dan pengalaman bagi siswa. Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa 

menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki 

sikap ilmiah, yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam 

sekitar. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah (Sapriati dkk, 2009:2.3). Pembelajaran IPA dilakukan dengan 

berbagai upaya, yaitu salah satunya melalui peningkatan motivasi belajar. Dalam 

hal belajar siswa akan berhasil jika dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar 

dan keinginan atau dorongan untuk belajar, karena dengan peningkatan motivasi 

belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dalam 

belajar, dalam hal ini belajar IPA (Agustina& Hamdun, 2011:91).  

SDN Pandaan 1, SDN Pandaan 2 merupakan sekolah negeri yang memiliki 

banyak prestasi baik prsetasi akademik maupun non akademik. Kedua sekolah ini 

saling berlomba- lomba untuk menjadi sekolah yang terfavorit. SD Ma`arif Jogosari 

Pandaan ini merupakan sekolah swasta yang tidak kalah bagusnya dengan sekolah 

negeri karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di kecamatan 

Pandaan, banyak prestasi yang diraih, sekolah ini juga menerapkan One Day 

Discovery. Ketiga sekolah tersebut memiliki potensi pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar. SDN Pandaan 1 memiliki halaman sekolah yang 

cukup luas, dan bermacam- macam tanaman, SDN Pandaan 2 memiliki halaman 
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yang luas, serta ditumbuhi berbagai macam tanaman baik tanaman kecil maupun 

besar, dan SD Maarif mempunyai 2 halaman sekolah yang terletak di gedung barat 

dan timur dimana ditiap halaman sekolah ditumbuhi banyak pepohonan yang besar 

dan rindang.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

(1) SDN Pandaan 1 diperoleh data bahwa guru memanfaatkan lingkungan sekolah 

sesuai dengan materi yang diajarkan atau kondisional. Guru menilai pembelajaran 

dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dianggap rumit, oleh karena itu guru 

lebih menggunakan sumber belajar berupa buku dengan menggunakan metode 

ceramah dan penugasan, hal ini menyebabkan guru lebih berperan aktif dalam 

pembelajaran dari pada siswa, sehingga siswa kurang berperan aktif, serta siswa 

cepat merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran; (2) SDN Pandaan 2 diperoleh 

data bahwa dalam pembelajarannya guru memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar hanya 2 kali dalam satu bulan. Metode yang digunakannya 

bervariasi namun masih ada siswa yang kurang tertarik dalam proses 

pembelajarannya sehingga siswa merasa bosan dan ramai sendiri di dalam kelas; 

(3) SD Ma`arif Jogosari Pandaan diperoleh data bahwa dalam pembelajarannya 

guru memanfaatkan lingkungan sekolah secara kondisional sesuai dengan materi 

yang diajarkan seperti yang dilakukan oleh guru SDN Pandaan 1. Metode yang 

digunakan guru bervariasi namun masih terdapat siswa yang kurang tertarik dalam 

proses pembelajarannya. 

Kesimpulan yang diperoleh dari data di atas adalah pola mengajar guru masih 

kurang kreatif dan kurang memanfaatkan lingkungan sekitar (kontekstual) sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari segi mengajar 
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guru yang lebih terpacu pada sumber belajar yang berupa buku, selain itu guru 

beranggapan bahwa memanfaatkan lingkungan sekitar sangat rumit dan 

membutuhkan biaya yang banyak. Metode yang sering digunakan adalah ceramah, 

tugas, dan siswa bersifat pasif sedangkan guru bersifat aktif dalam pembelajaran. 

Selain itu, kegiatan pembelajaran tersebut akan berdampak pada kurang aktifnya 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, menimbulkan rasa bosan pada siswa, membuat 

siswa berbicara di luar materi pelajaran dengan teman sebangku sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai. 

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas, maka upaya yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Hal ini dikarena dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan salah satu cara yang 

digunakan dalam proses belajar-mengajar agar siswa lebih mudah dalam menerima 

pengetahuan yang lebih nyata atau sesuai dengan keadaan yang ada serta siswa akan 

ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Analisis Aktifitas Siswa dalam Pemanfaatan Lingkungan 

Sekolah sebagai Sumber Belajar IPA Materi Tumbuhan Kelas II di 3 SD Kecamatan 

Pandaan”.  

B. Fokus Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini di fokuskan pada 

aktifitas siswa dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA 

materi tumbuhan kelas II di 3 SD Kecamatan Pandaan. Pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar pada pembelajaran IPA ini mencakup aktifitas dan 

pemanfaatan lingkungan sekolah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA 

materi tumbuhan kelas II di 3 SD Kecamatan Pandaan? 

2. Bagaimana aktivitas belajar siswa dalam pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar IPA materi tumbuhan kelas II di 3 SD Kecamatan 

Pandaan?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar IPA materi tumbuhan kelas II di 3 SD Kecamatan 

Pandaan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas belajar siswa dalam 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA materi 

tumbuhan kelas II di 3 SD Kecamatan Pandaan. 

E. Manfaat Penelitian 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari seluruh 

komponen pendidikan, disisi lain tujuan pendidikan sukar untuk diwujudkan 

manakala tidak ada kerjasama dari seluruh komponen pendidikan. Oleh karena itu 

penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar pada pembelajaran IPA SD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam penggunaan sumber 

belajar pada pembelajaran IPA dan memberikan pengetahuan bahwa 

penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar akan membuat  

pembelajaran lebih bermakna dan siswa akan lebih aktif. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai usaha untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam 

perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan yang bisa digunakan 

sebagai bekal untuk menjadi guru yang kreatif. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dalam mengadakan penelitian yang sejenis. 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Guna menghidari kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan 

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka ruang lingkup dan keterbatasan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di 3 Sekolah Dasar yaitu: SD Negeri Pandaan 1, SD 

Negeri Pandaan 2, dan SD Maarif Jogosari Pandaan.  
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2. Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran IPA materi tumbuhan (bagian- 

bagian tubuh tumbuhan).  

3. Pemanfaatan lingkungan berupa halaman sekolah.  

G. Batasan Istilah  

Berdasarkan keterangan di atas, batasan istilah yang diberikan oleh peneliti 

dari penelitian lapangan sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap peristiwa yang bertujuan 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI). 

2. Aktifitas Siswa 

Aktifitas siswa adalah segala kegiatan siswa pada pelajaran IPA yang diukur 

dari partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam bertanya, 

menjawab, memberi tanggapan ataupun merespon memberi umpan balik, 

dan memberi sanggahan pada saat diskusi selama berjalannya proses 

pembelajaran berlangsung. 

3. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

Belajar dengan menggunakan lingkungan halaman sekolah memungkinkan 

siswa menemukan hubungan yang sangat bermakna antara ide- ide abstrak 

dan penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata, konsep dipahami 

melalui proses penemuan, pemberdayaan dan hubungan menurut Depdiknas 

(dalam Hamzah& Mohammad, 2011: 136-137).  

4. Sumber belajar  

Sumber pelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan 

oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk 
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kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tujuan pembelajaran menurut Association for Edducational 

Communication and Technology (AECT) dan Bank (dalam Kokom, 

2010:108). 

5. Pembelajaran IPA 

IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara 

umum terbatas pada gejala- gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi, eksperimen serta menuntup sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan lain sebagainya (Trianto, 

2010:136).  


