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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

mengintegrasikan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain yang 

menggunakan tema, namun tidak menghilangkan suatu tujuan pembelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik 

(Poerwadinata, 1983 dalam Majid, 2014: 80). Pembelajaran di SD mengacu 

pada penerapan  kurikulum 2013 yang menekankan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, sehingga keterlibatan siswa secara aktif maka hasil belajar 

yang diperoleh lebih baik dan bermakna.  

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terlepas dari penggunaan sumber 

belajar dan berbagai macam alat peraga yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan, minat, motivasi, kreatifitas pada siswa. 

Didalamnya siswa akan lebih banyak mencari tahu, menemukan, berkreasi, 

berinteraksi langsung dengan lingkungan dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Lingkungan merupakan sumber belajar yang penting dalam 

pembelajaran tematik terpadu dan membantu ketercapaian kompetensi yang 

berkaitan dengan keterampilan, sikap, dan pengetahuan.  

Lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan 

komponennya, seperti dengan tumbuhan, hewan, atau manusia, dan benda 
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mati di sekitar lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan  

objek yang menarik untuk dipelajari. Dengan menariknya sumber belajar, 

maka siswa tentu akan lebih bersemangat dan termotivasi. Sebagai sumber 

belajar riil dan menarik, lingkungan akan memberikan pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa (Potale dalam Hatim, 2015). 

Pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada disekitar siswa dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan untuk siswa 

sepanjang masih relevan dengan komptensi dasar dan hasil belajar yang ingin 

dicapai oleh guru. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala 

sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, hutan, tanah, 

batu-batuan), tumbuh-tumbuhan dan hewan (flora dan fauna), sungai, iklim, 

suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sekitar siswa sifatnya relatif 

menetap, oleh karena itu jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan 

dipelajari oleh anak (Pantiwati, 2015: 27). 

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 7 Desember 2015.  

Peneliti memilih SDN Mojolangu 5 Malang, sebab jika dilihat dari 

lingkungan geografis berada diwilayah yang terletak antara perkotaan dan 

permukiman penduduk. Peneliti menemukan informasi dari salah seorang 

guru bahwa, pemanfaatan sumber belajar yang ada dilingkungan sangat kecil 

diterapkan disetiap pembelajaran, sehingga untuk mempermudah dan praktis 

guru hanya memberikan gambar tanpa mengajak siswa langsung melihat, 

mengalami, dan memahami lingkungan yang mereka pelajari seperti apa 

kontekstualnya.  
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Mengenalkan lingkungan sekitar sebagai suatu potensi untuk belajar 

merupakan salah satu wujud menanamkan kepada siswa sikap cinta 

lingkungan, dan melestarikan alam, meskipun saat ini dihadapkan suatu 

kehidupan yang serba modern. Adapun upaya yang dilakukan sekolah dalam 

program sekolah berupa studywisata yang mengajak siswa ke wahana wisata 

yang menyajikan berbagai pengetahuan tentang lingkungan sekitar siswa. 

Serta penggunaan pembelajaran tematik di SDN Mojolangu 5 Malang yang 

mendukung pembelajaran berbasis lingkungan sekitar siswa.  

Tema yang digunakan pada kelas V semester 2 yaitu tema 8 (ekosistem) 

subtema 3 (memelihara ekosistem), didalam pembelajarannya banyak 

terdapat kegiatan siswa mencermati kegiatan makhluk hidup dengan 

lingkungannya, hal ini sesuai dengan pemilihan kelas V sebagai subjek 

penelitian, sebab kelas V merupakan kelas atas dimana siswa sudah mulai 

berpikir secara luas, pengetahuan yang ingin diketahui juga beragam, dan 

diajarkan untuk mulai mandiri dalam mencari informasi.  Sehingga peneliti 

ingin mengetahui dan meneliti masalah tersebut dengan judul penelitian 

“Analisis Pemanfaatan Sumber Belajar Berbasis Lingkungan dalam 

Pembelajaran Tematik Tema 8 (Ekosistem) Kelas V SDN Mojolangu 5 

Malang. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Rancangan rumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam 

penelitian Analisis Pemanfaatan Sumber Belajar Berbasis Lingkungan dalam 

Pembelajaran Tematik Tema 8 (Ekosistem) Kelas V SDN Mojolangu 5 

Malang yaitu:  

“Bagaimanakah implementasi pemanfaatan sumber belajar berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran tematik tema 8 (Ekosistem) kelas V SDN 

Mojolangu 5 Malang?” 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian Analisis Pemanfaatan Sumber Belajar Berbasis 

Lingkungan dalam Pembelajaran Tematik Tema 8 (Ekosistem) Kelas V SDN 

Mojolangu 5 Malang yaitu untuk mengetahui :  

“Mendeskripsikan  (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) yang dilakukan 

oleh guru dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan pada 

pembelajaran tematik tema 8 (Ekosistem) kelas V SDN Mojolangu 5 Malang”.. 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

belajar dalam setiap pembelajarannya, khususnya sumber belajar berbasis 

lingkungan yang sesuai dengan standar proses kurikulum 2013 yang 

menekankan pada keaktifan siswa dalam berekplorasi terhadap 
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lingkungan disekitar, serta dapat dijadikan saran dan masukan untuk 

penelitian sejenis lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui implementasi yang dilakukan guru, siswa, 

dan sekolah dalam memanfaatkan sumber belajar dalam 

pembelajaran tematik khususnya tema 8 (Ekosistem). 

b. Bagi Peserta Didik 

Siswa dapat berinterksi langsung dengan lingkungan sekitar terkait 

materi yang akan dipelajari pada Tema 8 (Ekosistem), agar siswa 

mendapatkan pengalaman, dapat memecahkan masalah, dan melihat 

fenomena yang ada di sekitar siswa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dan bermakna bagi siswa. 

c. Bagi Pendidik 

Guru akan lebih memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan 

sebagai sumber belajar yang ideal bagi siswa dalam menyampaikan 

materi pembelajaran yang bersangkutan dengan tema 8 (Ekosistem). 

d. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan memberikan sarana dan prasarana terkait 

pemanfaatan sumber belajar yang melibatkan lingkungan sekitar 

siswa. 
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1.5 BATASAN MASALAH PENELITIAN 

Adapun peneliti membatasi masalah dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Pemanfaatan Sumber Belajar Berbasis Lingkungan dalam 

Pembelajaran Tematik Tema 8 (Ekosistem) kelas V SDN Mojolangu 5 

Malang” yaitu: 

1. Sasaran penelitian hanya melibatkan siswa-siswa kelas V SDN Mojolangu 

5 Malang. 

2. Tema yang digunakan pada saat penelitian yaitu Tema 8 (Ekosistem) 

dengan Subtema 3 yaitu Memelihara Ekosistem  

3. Sumber belajar yang menjadi fokus penelitian yaitu sumber belajar yang 

berbasis lingkungan alam sekitar siswa baik sekolah maupun diluar 

sekolah.  

1.6 DEFINISI ISTILAH 

1. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengintegrasikan beberpa mata pelajaran 

sehingga memberikan pengalaman langsung kepada siswa menjadi suatu 

pembelajaran yang bermakna. 

2. Sumber belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang 

dirancang untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bertujuan dan 

terkontrol meliputi segala yang ada di lingkungan baik berupa benda, 

orang, alat, dan lingkungan itu sendiri (Bambang, 2004: 209-212). 

3. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang dapat ditemui disekitar kita 

dan memiliki pengaruh bagi indipidu dalam menciptaka suatu lingkungan 
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belajar yang dapat menambah konsentrasi dan pengetahuan siswa secara 

efisien. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


