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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap warga negara berhak untuk menempuh pendidikan sampai ke 

jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tercantum dalam UU RI Guru dan Dosen 

SISDIKNAS (2009: 391-392) bab 1 pasal 1 bahwa wajib belajar adalah program 

pendidikan minimal harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung 

jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

Berhubungan dengan pendidikan, Nasution (2012: 132) berpendapat bahwa: 

Sekolah tak lepas dari masyarakat. Sekolah didirikan oleh masyarakat 

untuk mendidik anak menjadi warga negara yang berguna dalam 

masyarakat. Tetapi disamping itu, masyarakat atau lingkungan dapat pula 

merupakan laboratorium dan sumber yang penuh kemungkinan untuk 

memperkaya pengajaran. Itu sebabnya setiap guru harus mengenal 

masyarakat serta lingkungannya dan menggunakannya secara fungsional 

dalam pelajarannya. 

Hal ini berarti bahwa, sekolah tidak lepas dari masyarakat. Karena, 

pendidikan mencentak anak didik menjadi orang yang berguna di masyarakat. 

Memancing pengetahuan dan menambah wawasannya anak didik dapat 

bersumber dari lingkungan, hal ini tergantung pada guru dalam memanfaatkan 

lingkungan sekitar secara fungsional dan profesional. 
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Berhubungan dengan lingkungan, Ibrahim (2004) berpendapat bahwa: 

Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan hidup alam dan 

lingkungan hidup teknis. Lingkungan hidup alam adalah lingkungan 

sekitar kita yang berhubungan dengan alam dan makhluk hidup, misalnya 

tubuh manusia, bagian tumbuhan, cara hidup dan berkembang biak 

hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan 

hidup teknis adalah lingkungan hidup sekitar kita yang berhubungan 

dengan hal-hal teknis, misalnya cara menghasilkan listrik dan 

penggunaannya, cara membuat dan menggunakan pesawat sederhana. 

Hal ini berarti bahwa, pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan 

hidup alam yang dapat berhubungan dengan makhluk hidup secara langsung. 

Selain lingkungan hidup alam, pembelajaran dapat juga memanfaatkan 

lingkungan hidup teknis yang berhubungan dengan hal-hal teknis seperti 

pembuatan suatu alat peraga. Tidak hanya pembuatannya saja yang harus 

diutamakan, namun yang paling penting adalah mengetahui cara penggunaannya. 

Sekolah diharapkan untuk dapat mengolah lingkungan sebagai sumber 

belajar, karena dengan cara mengolah lingkungan sebagai sumber belajar dapat 

menjadikan siswa untuk mengetahui manfaat dari lingkungan tersebut. 

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan sekitar sekolah yang 

mendukung terselenggaranya proses pendidikan. Pembelajaran yang berhubungan 

dengan lingkungan adalah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), karena 

alam dapat berhubungan dengan lingkungan. Jadi, dalam hal ini guru dituntut 

untuk dapat mengolah lingkungan sebagai pembelajaran, terutama dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah berbasis lingkungan yang menerapkan 

hidup bersih dan sehat. Sekolah Adiwiyata mengembangkan dan menumbuhkan 

kecerdasan warga sekolah maupun di lingkungan sekolah dalam mengusahakan 

lingkungan sebagai sumber belajar. Hasil dari mengembangkan dan 
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menumbuhkan kecerdasan, diharapkan warga sekolah maupun di lingkungan 

sekolah dapat menunjukkan sikap simpati terhadap lingkungan baik, lingkungan 

fisik, maupun lingkungan non-fisik. Semua itu hasil dari kesadaran warga sekolah 

dan lingkungan sekolah untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.  

Membahas tentang persoalan sampah, Sutidja (2007: 38) berpendapat bahwa: 

Sampah dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. 

Sampah juga dapat menyebabkan timbulnya banjir. Akan tetapi, melalui 

daur ulang, sampah dapat diolah lagi menjadi barang yang berguna. Daur 

ulang dapat dilakukan di pabrik-pabrik ataupun dirumah-rumah. Dengan 

daur ulang, sampah dapur dan sampah pasar dapat diolah menjadi pupuk. 

Sampah plastik dapat dilebur dan dicetak ulang menjadi alat-alat rumah 

tangga. Sampah kayu juga dapat dipakai sebagai bahan untuk membuat 

kerajinan tangan. Kayu juga dapat digunakan sebagai bahan bakar. 

Sampah logam atau besi dapat di daur ulang menjadi alat-alat pertanian 

dan pertukangan.  

Hal ini berarti bahwa, dengan kata lain, sampah merupakan barang yang 

sudah tidak terpakai dan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sampah terdiri dari dua 

golongan, yang pertama adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah 

an-organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat hancur dengan sendirinya 

tanpa pengolahan (campur tangan manusia), sedangkan sampah an-organik adalah 

sampah yang tidak bisa hancur dengan sendirinya.  

Hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di SDN Jatirejo 

Tikung lamongan pada tanggal 2 sampai 7 Juni 2014, sekolah sudah menerapkan 

pemanfaatan barang-barang bekas untuk membuat suatu karya. Setelah anak 

membuat kreativitas dari barang bekas, hasil karyanya diletakkan di kelas paling 

belakang dan terkadang dipamerkan pada saat ada pameran di kota daerahnya. 

Ada juga yang hasil karyanya dikirim ke tempat lain untuk mengikuti lomba 

kreativitas dalam memamfaatkan barang bekas dalam pembelajaran. Gambaran 
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hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di SDN Jatirejo Tikung 

Lamongan juga sudah melakukan pemanfaatan barang bekas. 

Diharapkan hasil dari pemanfaatan barang bekas tersebut tidak hanya 

untuk pameran atau hanya diperjual belikan saja, namun dapat berguna dalam 

proses pembelajaran. Sehingga hasil pemanfaatan barang bekas tersebut berguna 

hanya dibuat pajangan saja. Menggunakan barang bekas dalam pembelajaran 

merupakan hal yang sulit untuk diterapkan, karena banyak masalah yang belum 

diketahui guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Seharusnya semua guru 

harus mengerti permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dan juga 

mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut 

Pada kenyataanya dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan 

pada tanggal tanggal 2 sampai 7 Juni 2014, menunjukkan bahwa banyak 

permasalahan-permasalahan dalam proses belajar mengajar, terutama dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), diantaranya adalah (a) kurangnya 

guru menguasai berbagai macam strategi, media, dan metode yang ada, (b) guru 

kurang bisa membuat media atau perangkat untuk materi yang akan dibahas, (c) 

keterbatasan bahan dan alat untuk membuat media pembelajaran, (d) rendahnya 

pengetahuan siswa terhadap pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, kurangnya pengetahuan guru dalam 

memanfaatkan barang bekas dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

sehingga pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) seringkali menggunakan 

metode ceramah. Selain itu guru juga kurang mengetahui materi yang cocok 

dalam memanfaatkan barang bekas. Padahal dengan cara memanfaatkan barang 

bekas yang ada di lingkungan sekolah dapat mengurangi masalah sampah selama 
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ini. Banyak masyarakat lupa dengan dampak negatif dari sampah tersebut apa bila 

tidak diolah.  

Lemahnya pengetahuan guru dalam memanfaatkan barang bekas dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), maka dari itu penelitian ini 

difokuskan pada “Pemanfaatan Barang Bekas dalam Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) Kelas IV Semester II SDN Jatirejo Tikung Lamongan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan barang bekas dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) kelas IV semester II SDN Jatirejo Tikung Lamongan? 

2. Bagaimana hasil pemanfaatan barang bekas dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV semester II SDN Jatirejo Tikung 

Lamongan? 

3. Apa kendala yang ditemui dari pemanfaatan barang bekas dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas IV semester II SDN Jatirejo Tikung 

Lamongan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pemanfaatan barang bekas dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV semester II SDN Jatirejo Tikung Lamongan. 
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2. Mengetahui hasil pemanfaatan barang bekas dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV semester II SDN Jatirejo Tikung Lamongan. 

3. Mendeskripsikan kendala yang ditemui dari pemanfaatan barang bekas dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV semester II SDN Jatirejo 

Tikung Lamongan. 

 

D. Fokus Masalah 

Penelitian ini dilakukan di SDN Jatirejo Tikung Lamongan, karena 

sekolah ini merupakan sekolah Adiwiyata. Terkait dengan pemanfaatan barang 

bekas dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) kelas IV semester II, 

maka penelitian ini difokuskan pada materi perubahan energi gerak akibat 

pengaruh udara, karena materi ini paling cocok apabila mempergunakan barang 

bekas sebagai alat peraga atau media dalam pembelajaran. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan dan masukan kepada 

siswa dengan membuat suatu karya yang dapat digunakan oleh peneliti lanjutan 

untuk meneliti. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih pembelajaran dari pemanfaatan barang bekas untuk menghasilkan 

suatu karya dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
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3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan data empirik bagi peningkatan 

kreativitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) pada kelas IV setelah diterapkan pemanfaatan barang bekas dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di kelas. 


