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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan sesuatu yang dimanfaatkan pada kegiatan 

proses belajar mengajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan 

mempelajari dan memahami materi pelajaran (Haryono, 2015:37). Sumber 

belajar digunakan mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar 

untuk memahaman bidang ilmu yang dipelajari. Adanya sumber belajar, 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih mudah dipelajari dan 

bermakna.  

Trianto (2010:203) menyebutkan bahwa sumber belajar mencakup 

semua sumber yang digunakan siswa agar terjadi perilaku belajar. Peranan 

sumber belajar yaitu mentransmisi informasi kepada siswa tentang dunia 

disekitar mereka. Adanya sumber belajar membuat siswa akti dalam 

belajar dan mengenal berbagai hal disekitarnya. 

Soeharto dkk. (2003: 73) menyatakan bahwa sumber belajar tidak 

terbatas bahan cetak dan sarana audiovisual .Sumber belajar dapat berupa 

buku teks, media cetak seperti majalah dan koran, media elektronik berupa 

radio dan televisi, narasumber dan lingkungan sekitar baik keluarga, 

sekolah atau masyarakat. Sumber belajar, baik elektronik maupun non 

elektronik dapat ditemukan kapanpun dan dimanapun sehingga 

memudahkan siswa dalam belajar.  
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Kesimpulan yang di dapat sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

ada di lingkungan belajar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan hasil belajar. Sumber belajar 

dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam membantu melancarkan 

kegaiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

b. Tujuan dan Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat memudahkan siswa dalam memahami 

pembelajaran. Fungsi sumber belajar yaitu: sarana mengembangkan 

keterampilan dalam memperoleh pengetahuan baru, hubungan siswa dan 

lingkungan semakin erat, mengembangkan pengetahuan siswa dan 

pembelajaran lebih bermakna. 

c. Jenis Sumber Belajar 

Haryono (2015:44) sumber belajar dibagi menjadi 2 yaitu: sumber 

belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber 

belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang dirancang sesuai 

materi untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah kepada siswa, 

sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang 

dapat ditemukan dan dimanfaatkan sesuai dengan materi pembelajaran 

tanpa dirancang secara khusus. Majid (2012: 170- 172) membagi sumber 

belajar menjadi 6 yaitu: 

1) Lingkungan sekitar 

Tempat sekitar siswa atau lingkungan alam sekitar siswa dapat 

menjadi sumber belajar siswa. Siswa dapat melakukan proses 

pembelajaran di lingkungan yang sesuia dengan kebutuhan belajarnya. 
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Contoh dari lingkungan sekitar yang bisa dijadikan tempat 

pembelajaran yaitu pasar, sawah, halaman sekolah, sungai, 

pemukiman warga, perpustakaan dan lain- lain. 

2) Benda 

Benda yang digunakan dalam pembelajaran haruslah memberikan 

dampak perubahan tingkah laku dan pengetahuan siswa agar menjadi 

lebih baik lagi, dari yang semula belum tahu menjadi tahu dengan 

penggunaan benda tersebut. Benda- benda yang dapat digunakan 

misalnya candi. 

3) Manusia 

Manusia yang memiliki keahlian di dalam bidang tertentu bisa 

menjadi sumber belajar bagi siswa. Sumber belajar ini dapat kita 

temukan dimana saja, contoh dari sumber belajar berupa orang atau 

manusia ini adalah guru, petani, polisi dan ahli- ahli lainnya. 

4) Buku 

Buku merupakan sumber belajar cetak yang berisi berbagai materi 

pengetahuan. Buku dapat digunakan secara mandiri oleh siswa. 

5) Peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi 

Banyak peristiwa yang terjadi disekitar siswa yang dapat dijadikan 

sumber belajar dalam pembelajaran, misalnya peristiwa bencana alam, 

peristiwa tindakana kejahatan dan sebagainya 

Sumber belajar memiliki beragam jenis. Jenis sumber belajar 

digunakan sesuai kebutuhan proses pembelajara yang akan dilakukan. 



15 

 

 
 

Warsita (2008: 209- 210) menyatakan bahwa sumber belajar terdiri dari 6 

jenis yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan. 

1) Pesan (message) 

Pesan merupkan informasi yang disampaikan berupa ide, fakta, nilai 

dan data. 

2) Orang (people) 

Orang atau manusia yang berperan sebagai penyaji data atau pesan, 

contohnya yaitu guru. 

3) Bahan (materials/ software) 

Bahan atau perangkat lunak yang mengandung pesa pembelajaran dan 

disajikan melalui peralatan tertentu, contohnya yaitu modul dan buku 

teks. 

4) Alat (decives/ hardware) 

Alat atau perangkat keras yaitu perangkata yang digunakan untuk 

menyajikan pesan yang terdapat dalam bahan. Contoh dari alat yaitu 

proyektor dan OHP. 

5) Lingkungan (setting) 

Lingkungan merupakan tempat atau situasi yang digunakan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

6) Teknik (technique) 

Teknik merupakan langkah- langakah dalam penggunaan orang atau 

manusia, bahan alat dan lingkungan. 

Berdasarkan dari penjelasan para ahli mengenai jenis sumber belajar 

dapat ditarik kesipulan bahwa sumber belajar terdiri dari berbagai jenis 
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yang dapat digunakan sesuai kebutuhan proses belajar mengajar dikelas 

dan sumber belajar tidak terpaku hanya pada buku maupun guru saja. 

d. Pemilihan Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar sangat penting dilakukan untuk menetukan 

sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Guru 

secara mandiri atau bersama- sama dengan siswa dapat menetukan sumber 

belajar yang digunakan dalam mempelajari dan memahami pengetahuan- 

pengetahuan baru. Haryono (2015:45) pertimbangan pemilihan sumber 

belajar dalam kegiatam pembelajaran yaitu : 

1) Sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

2) Sesuai dengan kemampuan berpikir siswa 

3) Ekonomi artinya murah, murah atau tidak mahal disini juga 

memperhitungkan lama pemakaian, jumlah pemakai, langka atau 

tidaknya sumber belajar dan keakuratan dari pemakaian sumber 

belajar. 

4) Praktis yaitu tidak memerlukan perawatan yang khusus dan tidak 

rumit dalam pengelolaannya. 

5) Sederhana artinya pengatuaran sumber belajar mudah dan tidak 

memerlukan tenaga terampil khusus. 

6) Fleksibel yaitu sumber belajar dapat digunakan dalam berbagai situasi 

dan kondisi. 

7) Luwes yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan tidak kaku. 

8) Guru dapat mengolah sumber belajar sesuai sengan kemampuan dan 

keterampilannya 
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9) Tersedia di sekitar lingkungan 

10) Membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa   

e. Pusat Sumber Belajar  

Pusat sumber belajar pada awalnya bermula dari perpustakaan dengan 

sumber belajar berupa media cetak berupa buku. Namun pada pusat 

sumber belajar sekarang sudah mengalami perkembangan karena 

kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan terus meningkat.Soeharto dkk. 

(2003: 75) membagi pusat sumber belajar menjadi 4 tahapan yaitu: 

1) Tahap 1 yaitu pusat sumber belajar adalah perpustakaan. 

2) Tahap 2 yaitu perpustakaan dan pusat multimedia yang terdapat media 

cetak dan audio visual  sebagai pusat sumber belajar. 

3) Tahap 3 yaitu belajar non tradisional, pelayanan audio visual dan 

perpustakaan. 

4) Tahap 4 yaitu hubungan dari ketiga pusat sumber belajar membantu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pembelajaran yang 

menekankan aktivitas si belajar. 

f. Manfaat Sumber Belajar 

Sumber belajar sangat berperan penting dalam membantu 

mengoptimalkan hasil belajarnya. Sumber belajar digunakan oleh manusia 

sebagai fasilitas belajar dalam memahami dan memperdalam bidang ilmu 

yang di pelajari. Soeharto dkk. (2003: 77) menjelaskan bahwa terdapat 7 

manfaat sumber belajar yaitu:  

1) Pengalaman belajar siswa menjadi konkrit dan memberikan 

pengalaman belajar secara langsung pada siswa.  
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2) Menyajikan sesuatau yang tidak dapat dihadirkan secara langsug 

seperti foto dan film. 

3) Menambah pengetahuan baru dengan sajian yang terdapat di dalam 

kelas, contohnya buku teks dan foto. 

4) Memberikan informasi terbaru dan akurat. Informasi bisa didapatkan 

dari narasumber, majalah maupun koran. 

5) Membantu memecahkan masalah pendidikan. Pemecahan masalah 

pendidikan baik di lingkup kecil ataupun lingkup yang besar. 

6) Memberikan motivasi pada siswa. Dengan menggunakan sumber 

belajar, siswa mendapatkan motivasi positif dalam kegiatan belajar. 

7) Penggunaan sumber belajar dapat menumbuhkan berpikir kritis siswa. 

g. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran dengan Sumber 

Belajar 

Kreativitas seorang guru sangat menentukan kegiatan pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa dengan memanfaatkan sumber belajar 

dalam mempelajari materi yang akan diajarkan. Perencanaan yang matang 

diperlukan dalam menentukan sumber belajar yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik.  

Langkah – langkah dalam menentukan sumber belajar dalam 

pembelajaran terbagi menjadi 5 yaitu: menentukan tujuan pembelajaran, 

menentukan materi pembelajaran, mempelajari materi pembelajaran, 

menentukan sumber belajar yang sesuai, dan evaluasi (Haryono, 2015:46). 

Adanya langkah- langkah kegiatan pembelajaran, maka proses 
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pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar dapat dilakukan secara 

maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai . 

2. Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 

a. Pengertian Lingkungan 

Manusia merupaka makhluk hidup yang dapat berinteraksi dan 

beradaptasi dengan baik dengan lingkungan. Supardi (1994: 1- 2) 

lingkungan merupakan seluruh benda hidup dan benda mati beserta 

kondisi  ruang yang di tempati. Lingkungan yang terdiri dari benda hidup 

yaitu lingkungan biotik sedangkan benda mati yaitu lingkungan fisik atau 

abiotik.  

1) Lingkungan biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdiri dari 

manusia, hewan dan tumbuhan.  

2) Lingkungan abiotik yaitu semua benda mati dan keadaan fisik yang 

ada. Contoh dari lingkungan abiotik antara lain; batu- batuan, air, 

udara, iklim dan cuaca, kelembapan serta faktor gaya berat. 

Setiap unsur biotik dan abiotik saling berinteraksi satu sama lain. 

Adanya interaksi membuat lingkungan biotik dan abiotik mengalami 

perubahan secara tiba- tiba ataupun perlahan. 

Sitepu (2014: 185- 186) lingkungan merupakan tempat belajar atau 

keadaan disekitar yang dapat dijadikan informasi dalam kegiatan 

pembelajar. Informasi dan pengetahuan baru yang di dapat dari proses 

belajar dengan menggunakan lingkungan akan menjadi menyenangkan dan 

bermakna karena dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan. 

Lingkungan yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang akan 
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dilaksanakan dapat memberikan informasi yang akurat dalam 

pelaksanaannya. 

b. Pengertian Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Uno (2013: 137) menjelaskan bahwa sumber belajar yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa secara efektif dan efisien adalah 

lingkungan. Sekolah dan lingkungan sekitar seklah merupakan contoh dari 

sumber belajar yang dekat dengan siswa. Lingkungan sekolah dan 

lingkungan di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran tidak hanya di lakukan 

di dalam kelas saja. Adanya pengggunaan lingkungan sekolah dalam 

proses pembelajaran, siswa dapat merasakan situasi baru dalam kegiatan 

belajar. 

Haryono (2015: 45) menyatakan bahwa lingkungan memiliki nilai- 

nilai yang penting dan berharga sebagai sumber belajar. Proses 

pembelajaran dengan menggunakan lingkungan dapat memperkaya bahan 

pembelajaran baik dalam mempelajari ilmu sosial maupun ilmu alam. 

Penggunaaan lingkungan sebagai sumber belajar merupakan hal yang tepat 

karena mudah dijumpai dalam kehidupan sehari- hari siswa. 

Lingkungan di sekitar siswa dapat digunakan sebagai sumber belajar 

baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Lingkungan sekolah merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar. Sumber belajar yang ada di lingkungan 

sekolah dan di sekitar sekolah antara lain halaman sekolah, area 

pemukiman dekat sekolah, sungai dan persawahan dekat sekolah. 
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Pemanfaatan lingkungan sekolah dan sekitar sekolah sebagai sumber 

belajar dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai 

keadaan sebenarnya secara konkrit atau nyata. 

c. Teknik Menggunakan  Lingkungan dalam Pembelajaran 

Sudjana (2010: 209 -211) ada 6 cara mempelajari lingkungan sebagai 

sumber belajar, anatara lain: survey, berkemah, karyawisata, praktek 

lapangan, proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat dan 

mengundang narasumber. 

1) Survey 

Siswa melakuakan kunjungan masyarakat dalam mempelajari sosial 

budaya dan kependudukan merupakan kegiatan survey. Survey yang 

dapat dilakukan oleh siswa yaitu dengan melakukan wawancara dan 

observasi kepada narasumber yang sesuai. 

2) Berkemah 

Berkemah merupakan kegiatan yang mengajak siswa untuk lebih 

dekat dengan alam dan meghayati kehidupan alam. Kegiatan tersebut 

sangat sesuai dilakukan dalam mempelajari dan menerapkan ilmu 

alam. 

3) Karyawisata 

Karyawisata merupakan kegiatan kunjungan siswa dan guru ke luar 

kelas atau sekolah untuk mempelajari objek tertentu. Tujuan 

karyawisata yaitu siswa dapat mengenal dan menjelajahi lingkungan 

sekitarnya. 
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4) Praktek lapangan  

Praktek lapangan merupakan kegaiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus terhadap apa 

yang telah dipelajarinya. 

5) Proyek pelayanan dan pengabdian masyarakat 

Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat dilakukan guru 

dan siswa pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan yang 

dilakukan pada teknik ini, misalnya guru mengajak siswa memberikan 

bantuan dalam kebersihan lingkungan. 

6) Mengundang sumber  

Mengundang narasumber untuk datang ke sekolah untuk memberikan 

infrmasi tentang keahlian yang dimiliki siswa. Narasumber yang ahli 

di bidangnya akan memberikan informasi yang akurat dan dan siswa 

mendapatkan informasi yang bermanfaat dari penjelasan yang di 

berikan oleh narasumber. 

3. Pembelajaran Berwawasan Lingkungan 

a. Pengertian Pembelajaran Berwawasan Lingkungan 

Pendidikan lingkungan perlu diterapkan mulai dari TK sampai 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi SMA/ SMK. Pendidikan  

lingkungan berdasar pada kons ep makna lingkungan hidup. Thobroni 

(2015: 346) lingkungan hidup merupakan tatanan alam bersifat absolut 

sedangkan kemampuan manusia sangat terbatas. Pendidikan lingkungan 

diarahkan pada makna ruang yang terdiri dari seluruh benda di alam 

semesta. Pendidikan lingkungan dapat meningkatkatkan kemampuan 
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manusia dalam mengelola dan menata lingkungan secara tertib dan 

dinamis. 

b. Ruang Lingkup  

Runag lingkup lingkungan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1) Lingkungan alam yaitu makhluk hidup selain manusia sepeti 

tumbuhan dan hewan maupun bukan makhluk hidup seperti iklim, air, 

udara. 

2) Lingkungan terdalam yaitu sesuatu yang ada pada diri manusia yang 

mempengaruhi pertumbuhan fisik 

3) Lingkungan sosial yaitu manusia yang dipengaruhi oleh manusia 

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

dapat dilakukan dalam pergaulan sehari- hari sedangkan pengaruh 

yang tidak langsung melalui media cetak maupun elektronik.   

c. Praktik Pembelajaran Berwawasan Lingkungan 

Lingkungan sekitar siswa sangat bermanfaat dalam praktik 

pembelajaran secara langsung untuk mengenal dan memahami 

pengetahuan. Thobroni (2015: 347) memberikan beberapa contoh praktik 

pembelajaran kepada siswa sebagai berikut; 

1) Lingkungan alam: penerapan praktik pembelajaran berwawasan 

lingkungan alam yaitu merawat tanaman di sekolah, melaksanakan 

kegiatan piket kelas dan membuang sampah pada tempatnya. 

2) Lingkungan terdalam: penerapan praktik pembelajaran dari 

lingkungan terdalam yaitu dengan rajin belajar, bekerja keras untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 
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3) Lingkungan sosial: saling menghargai dan menghormati antar  sesama 

baik kepada yang muda, sebaya dan tua.  

d. Kendala Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber 

Belajar 

Pelaksanaan pembelajaran tematik dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar memiliki kendala tertentu yang dihadapi 

dalam penerapannya. Kendala yang kerap ditemui oleh guru dalam 

pembelajaran adalah kendala dalam mengkondisikan siswa, kendala 

keadaaan alam dan kehidupan sosial, kendala manajemen kelas.  

1) Mengkondisikan siswa 

Pada pelaksanaan pembelajaran, terkadang guru mengalami kesulitan 

dalam mengkondisikan siswa baik di dalam kelas maupun diluar kelas 

karena suasana hati siswa berubah- ubah. 

2) Manajemen kelas 

Pada kelas awal, rata- rata siswa masih suka bermain hal ini karena 

siswa berada pada tahapan operasional konkrit. Kondisi siswa yang 

masih senang bermain mengaharuskan guru untuk berfikir kreatif 

dengan melibatkan kegiatan bermain sambil belajar. 

3) Keadaan alam dan kehidupan sosial 

Keadaan alam dan kehidupan sosial yang ada setiap harinya selalu 

berubah. Guru harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial. 
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4. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan cara berpikir siswa 

yaitu pembelajaran tematik. Majid (2014: 87) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang disusun dan 

dikembangkan dari tema tertentu. Pembelajaran tematik dikembangkan 

dengan menggabungkan suatu konsep dalam beberapa mata pelajaran agar 

belajar lebih bermakna.  

Hajar (2013: 22) pembelajaran tematik memberikan ruang penuh 

kepada siswa dalam mengeksplorasi gagasannya dan memuaskan rasa 

ingin tahu siwa akan pengetahuan tentang dunia di sekitarnya. 

Pembelajaran tematik memungkinkan siswa secara aktif dalam berbagai 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran tematik membuat 

siswa menemukan pengalaman nyata yang bermakna. 

b. Landasan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki landasan dasar sebagai penopang 

penerapan kegiatan pembelajaran. Trianto (2010: 101) landasan 

pembelajaran tematik ada 3 yaitu filosofis, psikologis dan yuridis. 

1) Landasan filosofis 

Pembelajaran tematik dipengaruhi 3 aliran filsafat yaitu aliran 

progresivisme, aliran konstruktivisme dan aliran humanisme. Aliran 

progresivisme pada pembelajaran tematik menekankan pada fingsi 

kecerdasan siswa yaitu proses pembelajaran mengarah pada 

pembentukan kreativitas, pemberian kegiatan, pengalaman siswa dan 
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suasana alamiah. Aliran konstruktivisme menekankan pada 

pengalaman langsung siswa, pengetahuan yang didapat siswa dari 

proses keterampilan dan keaktifan yang berkembang secara terus 

menerus dan diwujudkan oleh rasa ingin tahu siswa. Aliran 

humanisme melihat siswa dari potensi, motivasi dan keunikan yang 

dimiliki. 

2) Landasan psikologis 

Landasan psikologis berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa 

dan psikogi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan dalam 

menentukan materi pembelajaran tematik. Psikologi belajar 

diperlukan dalam hal cara menyampaikan materi pembelajaran 

tematik agar siswa dapat memahami dengan baik.  

3) Landasan yuridis 

Landasan yuridis berkaiatan dengan berbagai kebijakan yang menjadi 

tumpuan pelaksanaan pembelajaran tematik. Landasan yuridis dalam 

pembelajaran tematik yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak pada pasal 9 dan Undang- Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab V pasal 

1- b. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang sudah 

diteraphan hampir di semua sekolah dasar. Pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik pada dalam penerapannnya. Majid (2014: 89-90) 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut:  
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1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa yaitu menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar sehingga lebih aktif dalam pembelajaran dan 

guru berperan sebagai fasilitator kepada siswa dalam melakukan 

aktivitas belajar 

2) Pengalaman langsung siswa 

Pengalaman langsung siswa dengan melakukan kegiatan pembelajaran 

yang dihadapkan pada sesuatu yang konkrit sebagai dasar untuk 

memahami hal yang abstrak. 

3) Tidak terjadi pemisahan mata pelajaran secara jelas 

Pembelajaran tematik berfokus pada bahasan tema- tema yang paling 

dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Ketidak jelasan pemisah 

antar mata pelajaran tidak menghilangkan esensi pembelajaran. 

4) Fleksibel 

Pembelajaran tematik yang bersifat fleksibel yaitu guru luwes atau 

tidak kaku dalam kegiatan pembelajaran dan mengkaitkan bahan ajar 

dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain dengan kehidupan 

dan semua lingkungan tempat siswa. 

5) Prinsip belajar sambil bermain 

Prinsip belajar sambil bermain bertujuan untuk membangkitkan 

semangat belajar siswa sehingga menunjang perkembangan 

intelegensi siswa secara cepat dan tepat. 

6) Menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran 
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Pada pembelajaran tematik di sajikan konsep- konsep dari berbagai 

mata pelajaran sehingga siswa memahami konsep- konsep secara 

utuh. 

d. Rambu- Rambu Pembelajaran Tematik  

Pelaksanaan pembelajaran tematik harus memperhatikan rambu- 

rambu pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan. Majid (2014: 91) menyebutkan bahwa terdapat 6 rambu- rambu 

dalam pembelajaran tematik yaitu: 

1) Pengintregasian mata pelajan tidak harus semua disatukan, hanya 

materi pembelajaran yang sesuai saja yang dapat dipadukan. 

2) Kemungkinan penggabungan kompetensi dasar lintas semester bisa 

terjadi. 

3) Memadukan kompetensi dasar yang sesuai, apabila tidak dapat 

dipadukan maka diajarkan tersendiri. 

4) Kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam tema dapat diajarkan 

tersendiri maupun dengan diajarkan melalui tema lain. 

5) Pembelajaran fokus pada penanaman nilai moral, kemampuan 

membaca, kemampuan menulis dan kemampuan berhitung. 

6) Penyesuaian tema berdasarkan karakteristik siswa dan lingkungan 

sekitar siswa. 

e. Hal- Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembelajaran Tematik 

Hajar (2013 :98-99) menyatakan bahwa pembelajaran tematik harus 

memperhatikan berbagai hal dalam pengimplementasiannya. Ada 6 hal 

yang berkaiatan dengan beberapa kemungkinan implementasi yaitu:  
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1) Guru melakukan pembelajaran tematik sepanjang hari atau beberapa 

hari, hal ini di maksudkan agar hasil yang diterima dapat maksimal. 

2)  Guru melakukan pembelajaran tematik selama setengah hari untuk 

beberapa hari. Titik pembelajaran tematik adalah konsisten dalam 

kegiatannya. 

3) Guru menggunakan pembelajaran tematik yang terdapat perpaduan 

tema ke dalam beberapa muatan pelajaran, karena hakikat kurikulum 

tematik adalah pengintergrasian. 

4) Siswa menjadi subjek yaitu siswa berperan aktif dalam pembelajaran 

tematik dan terlibat secara langsung dalam kegaiatnnya. 

5) Guru menggunakan pembelajaran tematik untuk kegiatan lanjutan. 

Kegiatan pembelajaran tematik menjadi aplikasi dari penguasan teori 

seraca kognitif, karena pembelajaran tematik merupakan pembelajaran 

yang menekankan partisipasi aktif siswa, baik praktik, eksperimen dan 

penelitian 

f. Perencanaan Pembelajaran Tematik 

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu tahapan dalam 

implementasi kurikulum 2013 ke dalam kegiatan pembelajaran tematik. 

Hajar (2013: 83- 88) perencaan pembelajaran menentukan keberhasilan 

tematik maka guru tidak boleh melakukan kesalahan karena dapat 

mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada beberapa langkah dalam 

merumuskan perencanaan pembelajaran tematik yaitu: 
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1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi inti pada kelas dan 

semester yang sama. 

2) Memilih tema yang dapat memadukan kompetensi pada setiap kelas 

dan semester. 

3) Membuat matriks hubungan kompetensi dasar berdasarkan tema yang 

telah dipilih. 

4) Membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk jaringan 

topik. 

5) Menyusun silabus dan rencana pembelajaran sesuai dengan jaringan 

topik pembelajaran tematik. 

Abdul (2014: 125- 128) perencanaan pembelajaran tematik terdapat 

beberapa komponen penyusunnya yaitu: 

3) Terdapat identitas, identitas dalam perencanaan pembelajaran berupa 

sekolah, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indicator. 

4) Mencantumkan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran harus 

terdapat unsure A, B, C, D yaitu audience berarti subjek berupa siswa, 

behavior berarti kata kerja yang menggambarkan kemampuan siswa, 

condition berarti situasi pada saat tujuan di selesaikan dan degree 

berarti standar yang harus di capai siswa. 

5) Terdapat materi pembelajaran yang merupakan pengembangan dari 

materi pokok yang ada di silabus. 

6) Mencantumkan model/ metode, dilihat dari karakteristik siswa dan 

kesesuaian materi. 
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7) Langkah- langkah pembelajaran menggunakan sintaks sesuai dengan 

model yang dipilih. Terdapat kegiatan pembuka, inti dan penutup 

dalam langkah pembelajaran. 

8) Mencantumkan media, alat/ bahan dan sumber belajar yang sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. 

9) Terdapat penilaian, terdiri atas teknik dan instrument penilaian yang 

digunakan mengukur ketercapaian indicator dan tujuan belajar. 

g. Penerapan Pembelajaran Tematik 

Hajar (2013: 83- 95) pembelajaran tematik menggunakan tiga tahapan 

yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kelas 

awal, alokasi tiap tahapannya secara runtut yaitu kegiatan pendahuluan 

     menit, kegiatan inti      menit dan kegiatan penutup      

menit.  

1) Kegiatan pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, guru menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif agar siswa dapat berkonsentrasi dalam belajar. 

Selanjutnya guru menggali pemahaman siswa mengenai tema yang 

akan dipelajari dengan pengalaman sehari- hari siswa. Guru dapat 

mengajak siswa bercerita, bernyanyi, kegiatan jasmani, tanya jawab 

dan lain sebagainya agar guru dapat menggali pengalaman siswa. 

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti, guru menfokuskan pada kemampuan siswa dalam 

kemampuan membaca, berhitung dan menulis. Penyajian 

pembelajaran tematik menggunakan berbagai metode, strategi dan 
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model pembelajaran. Pada kegaiatan pembelajaran tematik dapat 

dilakukan secara individu atau kelompok. Pembelajaran dengan 

kegiatan berkelompok dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa, 

semakin kecil jumlah anggoata kelompok maka semakin aktif siswa. 

3) Kegiatan penutup 

Trianto (2009: 191) kegiatan penutup pembelajaran merupakan 

kegiatan penilaian hasil belajar dan  kegiatan tindak lanjut siswa. Pada 

kegaiatan penutup terdapat kegiatan menyimpulkan kegaiatan 

pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir, 

menngungkapkan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa sesuai apa 

adanya hasil yang didapat, melakukan tanya jawab dengan siswa 

terkait pembelajaran yang telah dilakukan, guru memberikan pesan 

moral berrkaiatan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Gpada 

tahap ini guru harus dapat mengatur waktu secra efisien karena waktu 

yang tersedia relative singkat. 

h. Evaluasi Pembelajaran Tematik  

Evaluasi pembelajaran yaitu kegiatan evaluasi yang menfokuskan 

pada proses pembelajaran dan hasil belajar. Hajar (2013: 96- 98) hal- hal 

yang perlu di perhatikan dalam evaluasi pembelajaran yaitu: keaktifan 

siswa dalam pembelajaran, minat dan semangat siswa dalam pembelajaran. 

Kegiatan evaluasi dengan memperhatikan tingkat pemahan siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan agar dapat disesuaikan dengan instumen 

yang akan digunakan. 
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Instrumen yang dapat digunakan dalam kegaiatn evaluasi yaitu 

pengadaan ulangan harian, kuis, pertanyaan lisan, pemberian tugas 

individu dan kelompok. Instrumen yang dipilih harus disesuaikan dengan 

tingkatan pemahaman siswa pada pembelajaran. Pemilihan yang tepat 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan hasil maksimal 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

5. Konsep Dasar Tema 6 

a. Kompetensi Inti  

Kompetensi inti tema 6 “ Energi dan Perubahannya” subtema 3 “Energi 

Alternatif” yaitu:  

Tabel 2.1 Kompetensi Inti 
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b. Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar tema 6 “Energi dan Perubahannya” subtema 3 

“Energi Alternatif” secara berurutan dari pembelajaran 1 sampai 

pembelajaran 6 yaitu: 

 

Subtema 3 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kompetensi Dasar Subtema 3 
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Gambar 2.2 Kompetensi Dasar Pembelajaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kompetensi Dasar Pembelajaran 2 
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Gambar 2.4 Kompetensi Dasar Pembelajaran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kompetensi Dasar Pembelajaran 4 
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Gambar 2.6 Kompetensi Dasar Pembelajaran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kompetensi Dasar Pembelajaran 6 
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c. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembelajaran tema 6 “Energi dan Perubahannya” 

subtema 3 “Energi Alternatif” yaitu: 

Tabel 2.2 Ruang Lingkup Pembelajaran 
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6. Karakter dan Cara Belajar Siswa Kelas Awal 

a. Periode Sekolah Dasar 

Periode sekolah dasar berada pada periode late childhood yang berada 

pada rentang usia 6 sampai 13 tahun. Wiyani (2013: 70) masa sekolah 

dasar terbagi menjadi 2 fase yaitu kelas rendah usia 6 sampai 9 tahun yang 

berada di kelas 1, 2 dan 3, kelas atas usia 9 sampai 13 tahun di kelas 4, 5 

dan 6. Pada periode sekolah dasar siswa mengalami perkembangan 

kognitif, psikomotorik dan afektif. Wiyani (2013: 71- 75) perkembangan 

siswa terdiri 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Berikut 

merupakan penjelasan pada masing- masing aspek perkembangan yang 

dialami siswa; 

1) Aspek kognitif 

Perkembangan siswa dalam aspek afektif yaitu perubahan kemampuan 

berpikir dan kecerdasan siswa. Kurikulum 2013 membagi menjadi 5  

kemampuan kognitif siswa terdiri dari mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi ilmu. Lima kemampuan 

tersebut di aplikasikan pada ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

yang dipelajari. Kemampuan yang dimiliki siswa SD yaitu 

kemampuan berpikir melalui urutan sebab akibat, menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang dihadapi dengan berbagi cara, 

mempertimbangkan secara logis hasil dari suatu kondisi- situasi dan 

aturan strategi berpikir. Sifat khas siswa sekolah dasar yaitu realistik 

tertuju pada kegiatan yang konkrit dan praktis sehingga membuat 

siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 
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2) Aspek prikomotorik 

Perkembangan aspek psikomotorik merupakan perkembangan 

keterampilan motorik berkaitan dengan koordinasi anggota tubuh, 

antara saraf dan otak. Kemampuan psikomotorik dalam kurikulum 

2013 terdiri dari kemampuan mengamati, menanaya, mencoba, 

mengolah, menyaji, menalar dan mencipta. Sifat khas siswa sekolah 

dasar pada perkembangan psikomotorik ditandai dengan perubahan- 

perubahan pada tubuh dan dipengaruhi oleh lingkungan dan status 

ekonomi keluarga. 

3) Aspek afekif 

Aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap 

hati berupa penolakan atau penerimaan terhadap sesuatu. Kemampuan 

afektif terdiri dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati 

dan mengamalkan. Semakin tinggi tingkatan siswa sekolah dasar maka 

kemampuan emosional mengalami peningkatan yang merupakana 

akibat dari banyaknya pengalaman dan belajarnya dari pada proses 

pematangan diri. Perkembangan afektif siswa dipengaruhi dari hasil 

identifikasi terhadap sikap orang- orang yang dianggap sebagai model 

atau panutan antara lain orangtua dan guru. 

b. Karakteristik Perkembangan Siswa Kelas Awal Sekolah Dasar 

Siswa kelas  awal merupakan siswa yang berada pada rentang masa 

usia dini yang pendek. Masa tersebut merupakan masa yang penting 

karena potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal. 

Dengan adanya dorongan dan motivasi untuk belajar, siswa dapat 
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meningkatkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Majid (2014: 7) 

karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar telah mengalami 

kematangan pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial. Pada 

petumbuhan fisik, siswa sudah mampu menjaga keseimbangan dan 

mengontrol tubuhnya. Pada perkembangan sosial, siswa mualai 

menunjukkan kemandiriannya, dapat berkompetensi dengan teman sebaya 

dan mempunyai teman akrab atau sahabat.  

Susanto (2015: 73- 76) perkembangan dan pertumbuhan siswa terdiri 

dari fisik dan mental. Perkembangan mental siswa yaitu perkembangan 

intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan 

emosi dan perkembangan moral. 

1) Perkembangan intelektual  

Perkembangan intelektual siswa sekolah dasar pada rentang usia 6 

sampai 12 tahun dapat melakukan kegiatan belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual yang dimiliki dalam hal membaca, berhitung 

dan menulis.perkembangan kognitif atau intelektual pada tahap akhir 

masa ini, siswa mampu memecahkan masalah sederhana. 

2) Perkembangan bahasa 

Bahasa merupakan sarana berkomunikasi yang digunkan manusia 

untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi dari sumber informasi. 

Pada masa usia sekolah dasar, kemampuan bahasa siswa dapat 

berkembang dengan pesat yaitu kemampuan menguasai 

perbendaharaan kata. Perkembangan yang dimiliki siswa sekolah 

dasar terutama siswa kelas rendah yaitu membuat kalimat yang 
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sempurna, membuat kalimat majemuk dan menyusun pertanyaan. 

Proses belajar siswa dalam perkembangan bahasa ditempuh dengan 2 

faktor yaitu belajar denga menirukan perkataan yang didengar dan 

organ suara berfungi untuk belajar berbahasa baik berkata- kata 

maupun bernicara. 

3) Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial siswa merupakan proses interaksi siswa dalam 

menyesuaikan diri dengan tradisi dan norma- norma kelompok serta 

moral keagamaan. Perkembangan sosial siswa pada masa sekolah 

dasar terjadi secara berkesinambungan dan masuk pada masa objektif 

yaitu perluasan hubungan dari keluarga ke hubungan yang lebih luas 

yaitu dengan teman kelasnya. Susanto (2015:74- 75) perkembangan 

sosial pada siswa sekolah dasar yaitu kemampuan dalam bekerja 

sama, sikap peduli terhadap orang lain dan kemampuan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan. Siswa sekolah dasar sudah mampu bekerja 

sama dalam kegiatan belajar kelompok di kelas dan dapat 

menyesuaiakan diri dalam kegiatan diskusi dalam memcahkan 

permasalahan yang diberikan.   

4) Perkembangan emosi 

Setiap orang memiliki kadar emosi yang berbeda baik anak maupun 

dewasa. Perkembangan emosi anak sudah mampu mengungkapkan 

emosinya secara tepat dan stabil, contohnya yaitu konsentrasi dalam 

belajar dan menunjukkan wajah ceria. 
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5) Perkembangan moral 

Perkembangan moral pada siswa sekolah dasar sudah ditandai dengan 

sikap siswa mematuhi peraturan di sekolah, di rumah dan di 

lingkungan mayarakat. 

Karakter yang dimiliki anak pada perkembangangan dan 

pertumbuhannya di pengaruhi oleh 2 masa yaitu pra sekokolah pada 

rentang usia 2- 6 tahun dan masa sekolah dasar pada rentang usia 6- 10 

tahun. Trianto (2010: 17- 19) karakter siswa sekolah dasar dibagi menjadi 

2 yaitu karakter siswa usia 6- 7 tahun dan 8- 10 tahun.  Karakter pada 

masing- masing usia dibedakan atas cirri khas jasmani dan kognitif dan 

ditambah emosioanl pada rentang usia 8- 10 tahun. 

10) Karakter siswa usia 6 sampai 7 tahun memiliki ciri khas jasmani yaitu 

selalu bergerak, senang membuat sesuatu, masa pertumbuhan siswa 

perempuan lebih cepat dibanding siswa laki- laki dan koordinator  otot 

bertambah. Sedangkan untuk kognitifnya yaitu proses berpikirnya 

dalam, fokus perhatian siswa rata- rata 7 sampai 10 menit, selalu ingin 

belajar, banyak bertanya, fokus pada 1 atau 2 detail dari pengalaman 

yang dialami, konsep yang dimiliki dalam jangka waktu yang terbatas. 

11) Karakter siswa usia 8 sampai 10 tahun 

Pada usia 8- 10 tahun, karekter siswa dapat dilihat dari ciri khas secara 

fisik, kognitif dan sosial. Secara fisik, cirri khas yang dilihat yaitu 

kekuatan bertambah, mengikuti kata hati, koordinasi otot besar dan 

kecil dikembangkan dengan aktif, senangi dalam kegiatan atletik. Ciri 

khas secara kognitif yaitu senang belajar hal baru, mengenal perasaan 
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malu pada situasi tertentu, mudah mengingat dan rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu, berkembangnya kemampuan memahami pendapat 

orang lain, meningkatnya kemampuan membaca, menulis dan 

berbahasa, kreatif dan senang menemukan hal- hal baru, pemahaman 

konsep berkembang berdasarkan lingkungan sekitarnya. Terakhir 

adalah karekter siswa dilihat dari ciri khas secara sosial dan emosional 

secara umum yaitu : mengetahui peristiwa  yang terjadi di sekitar, 

mengalami rangkaian emosi, perkembangan sosialnya dalam berteman 

mulai meningkat. 

Karakteristik perkembangan siswa kelas 1, 2 dan 3 sekolah dasar telah 

mengalami kematangan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan 

kognitif. Perkembangan kognitif kelas rendah memiliki tingkatan 

intelektual operasional konkrit yaitu pda rentang usia 7 sampai 11 tahun. 

Susanto (2015: 77) pada tahap operasional konkrit, siswa mampu 

berpikir secara sistematis tentang benda maupun peristiwa yang konkrit 

atau nyata.  Secara umum pada tahap tersebut siswa sudah dapat 

membaca, berhitung dan menulis dengan memanfaatkan benda konkrit 

yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. 

c. Cara Belajar Siswa Kelas Awal 

Siswa sekolah dasar umumnya berada pada tahapan operasional 

konkrit yaitu pada umur 7- 11 tahun. Majid (2014: 10) perilaku belajar 

anak pada rentang usia tersebut memiliki 3 ciri kecenderungan dalam 

belajar. 
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1) Konkret 

Konkret yaitu proses belajar dengan mengunakan sesuatu yang nyata 

dan dapat digunakan oleh indra manusia yang ditekankan pada sumber 

belajar berupa pemanfaatan lingkungan. 

2) Integratif 

Integratif menggambarakan bahwa siswa belajar suaru hal dari yang 

umum ke khusus. Hal ini dikarenakan siswa masih belum dapat 

membedakan dan memillah konsep dari berbagai disiplin ilmu dan 

memandangnya sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

3) Hierarkis 

Cara belajar siswa secara hirearkis yaitu siswa berfikir dan belajar 

tentang suatu hal dari yang sederhana atau mudah ke suatu hal yang 

kompleks. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian relevan merupakan hasil penelitian terdahulu dengan 

mendiskripsikan hasil penelitian, persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti.  

Emy Istiqomah, (2014) mengenai Pemanfaatan lingkungan sekitar 

sekolah sebagai sumber belajar dalam pendekatan scientific dalam 

subtema keberagaman budaya bangsaku kurikulum 2013 kelas IV SD 

Muhammadiyah 04 Batu. Hasil Penelitian yaitu pembelajaran sudah 

memanfaatkan lingkungan sekitar namun belum terlaksana secara 

maksimal karena keterbatasan waktu. Persamaan penelitian yaitu sumber 

belajar yang digunakan adalah lingkungan sekitar sekolah., jenis penelitian 
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menggunakan penelitian analisis, penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui pemanfaatan lingkungan sekolah, pembelajaran menggunakan 

pembelajaran tematik. Perbedaan yaitu Subjek yang digunakan dalam 

penelitian adalah siswa kelas III sedangkan dalam penelitian terdahulu 

siswa kelas IV Menggunakan pendekatan scientific dalam pembelajaran. 

Tridinia Islamia, (2015) tentang Analisis aktivitas siswa dalam 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA Materi 

tumbuhan di kelas II di 3 SD Kecamataaan Pandaan. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di 3 SD yaitu SDN Pandaan 1, SDN Pandaaan II dan 

SD Maarif Jogosari Pandaan memiliki rata- rata aktivitas belajar dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam kategori baik 

yaitu secara berurutan 78.64%, 83.85% dan 91.12%., Persamaan yaitu 

Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar dan penelitian  yang 

dilakukakan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yaitu 

penelitian terdahulu dilakukan pada siswa kelas II di 3 SD Kecamatan 

Pandaan, dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran memanfaatkan lingkungan sekolah sedangakan dalam 

penelitian sekarang menggunakan aktivitas siswa dan guru serta penelitian 

terdahulu menggunakan materi pembelajaran IPA KTSP sedangkan 

peneliti menggunakan pembelajaran tematik kurikulum 2013 

Ria Rizky Amalia T.H (2014) tentang  Analisis pemanfaatan sumber 

belajar lingkungan sekolah pada pembelajaran IPA Kelas III SDN Temas 

02 Batu. Hasil penelitian, pembelajaran dengan menggunakan sumber 

belajar lingkungan sekolah dapat membuat siswa lebih teliti  dan mudah 
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dalam meyebutkan cirri- ciri makhluk hidup materi tumbuhan dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Persamaan penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian jenis deskriptif dan data yang terkumpul 

dianalis secara kualitatif, dilakukan pada siswa kelas 3, fokus penelitian 

pada pemanfaatan lingkunagan sekolah. Perbedaan penelitian sekarang 

dengan penelitian terdahulu yaitu mengggunakan materi IPA KTSP 

sedangkan peneliti menggunakan pembelajaran tematik, 

Kiki Afriliani (2016) mengenai  Analisis pemanfaatan  sumber belajar 

berbasis lingkungan dalam pembelajaran tematik tema 8 (ekosistem) kelas 

V SDN Mojolangu 5 Malang. Hasil Penelitian Pelaksanaan pembelajaran 

1,2,3,4,5 dan 6 sudah dilaksanakan dengana baik namun pemanfaatn 

lingkungan dalam pembelajaran dilakukan  pada 2, 3 dan 4. Pada 

pembelajaran 1, 5 dan 6 pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 

tidak terlaksana dengan baik akibat keterbatasan waktu. Persamaannya, 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pembelajaran dengan 

menggunakan pemanfaatan  lingkungan pada  pembelajaran tematik. 

Perbedaan penelitian yaitu subjek yang digunakan adalah kelas V, 

sedangakan peneliti menggunkan subjek penelitian kelas III SD dan 

sumber data berupa guru kelas. 

Ismi Damei Afhami (2016) berjudul  Analisis kreativitas guru dalam 

pemanfaaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar siswa kelas awal 

di MI Hidayatulloh Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 

Hasil Penelitian Bentuk kreativitas guru dalam memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar dapat menciptakan pengalaman baru bagi peserta 
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didik dengan mengkaitka materi dengan kehiduapan nyata. Persamaan 

penelitian yaitu mengkaji pemanfaatan lingkungan dan menggunakan 

penelitian kualitatif  Perbedaannya, mengkaji kreativitas guru dalam 

menentukan sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

disusun dan dikembangkan berdasarkan tema tertentu  

yang memberikan ruang penuh kepada siswa untuk 

mencari dan menggembangkan pengetahuan. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di SDIT Ibnu Hajar 
terlaksana dengan baik. Penggunaan lingkungan dalam 

kegiatan pembelajaran sudah diterapkan pada tema- tema 

tertentu yang berkaitan dengan lingkungan. 

Dampak pembelajaran tematik bagi siswa dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dapat dilihat dari aspek kognitif, aspek psikomotorik dan 

aspek afektif siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Pendekatan kualitatif 

Metode deskriptif, tempat di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu, sumber 

data yaitu guru, teknik wawancara, observasi, dokumentasi  

Hasil yang diharapkan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan 

proses pembelajaran tematik yang memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar, dampak yang diperoleh bagi siswa dalam pemeanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar dan mengetahui kendala yang dialami 

guru dalam penerapan pembelajaran tematik dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah. 

 


