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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa, 

sebagai perwujudan untuk membangun bangsa telah diterbitkan Undang- 

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, keribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

 Pendidikan merupakan kegiatan belajar mengajar yang sudah 

dipersiapkan dengan baik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

Proses pembelajaran yang baik yaitu siswa dapat aktif dalam kegiatan 

yang dilakukan sehingga potensi dan bakat yang dimiliki siswa dapat 

berkembang. Pelaksanaan pembelajaran tematik di dalam proses belajar 

mengajarnya, guru menjadi fasilitator dalam pembelajaran agar siswa 

dapat lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitas yang 

dimiliki. 

Siswa sekolah dasar dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya 

dalam belajar secara optimal terutama dengan cara guru   menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, sesuai dengan karakteristik anak usia 

sekolah dasar yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, gemar bermain dan 

mudah terpengaruh dengan lingkungan. Siswa kelas awal atau kelas
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rendah pertumbuhan fisiknya dan perkembangan sosialnya telah mencapai 

kematangan. Tahap kognitif anak kelas awal yaitu kelas 1, 2 dan 3 sekolah 

dasar tergolong dalam tahapan operasional konkrit. Menurut Piaget (dalam 

Thobroni, 2015: 81) mengemukakan bahwa tahap operasional konkrit 

dengan rentang usia 7- 11 tahun, seorang anak dapat membuat kesimpulan 

dari sesuatu pada situasi nyata atau konkret dan mampu 

mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata. Tahap operasional 

konkrit, siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung dengan 

menggunakan benda- benda dan lingkungan yang nyata di sekitarnya. 

Siswa kelas awal dapat lebih memahami pembelajaran tematik dengan 

menggunakan benda- benda konkrit dalam pelaksanaannya. 

Pembelajaran tematik merupakan sistem pembelajaran aktif menggali 

dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik, bermakna dan otentik 

baik dilakukan siswa  secara individu maupun kelompok (Majid, 2014: 

80). Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan, pembelajaran tematik 

memerlukan peran aktif siswa dalam pelaksanaannya. Siswa akan lebih 

memahami ilmu yang dipelajari dari kegiatan belajar melalui pengalaman 

langsung dan kreativitas siwa dalam menemukan konsep dan penyelesaian 

masalah yang diberikan. 

       Pelaksanaan pembelajaran tematik yang dapat meningkatkan 

kreativitas siswa secara langsung, memerlukan sumber belajar sebagai 

sarana penunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Haryono (2014: 37) 

menyimpulkan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

dimanfaatkan guru maupun siswa dalam belajar. Sumber belajar dibedakan 
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menjadi 2 jenis, salah satunya adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. 

Sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang tidak 

dirancang kusus untuk pembelajaran dan keberadaanya dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran. Contoh dari sumber belajar yang 

dimanfaatkan adalah lingkungan. Lingkungan merupakan sumber belajar 

yang penting dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang dimanfaatkan 

dalam pembelajaran berupa lingkungan alam dan lingkungan sosial 

(Haryono,2014: 45).  Lingkungan alam mempelajari gejala- gejala alam 

dan lingkungan sosial mempelajari ilmu sosial dan kemanusiaan. 

Sedangkan ruang lingkup lingkungan terdiri atas lingkungan alam, 

lingkungan terdalam yaitu sesuatu dalam diri seseorang yang 

mempengaruhi pertumbuhan fisik manusia dan lingkungan sosial.  

       Lingkungan merupakan jumlah semua benda hidup dan benda mati 

yang ada di dalam ruang yang ditempati (Supardi, 1994: 2). Lingkungan 

sekolah merupakan salah satu sumber belajar yang setiap hari ditemui oleh 

siswa. Adapun lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan fisik yang 

terdiri dari benda mati misalnya batu, angin dan air serta lingkungan 

abiotik terdiri dari benda hidup diantaranya manusia, tumbuhan maupun 

hewan. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar membantu siswa 

secara aktif dalam memahami materi dari buku untuk diparaktikan secara 

langsung di kehidupan nyata siswa sehingga pembelajaran menjadi 

menarik, bermakna dan materi yang dipelajari dapat diinggat dalam jangka 

waktu yang lama. Hal ini karena pengalaman nyata lebih efektif bagi siswa 
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kelas awal terutama kelas 3 dalam memahami dan mempelajari suatu 

pengetahuan. 

Penulis melakukan pengamatan pada salah satu sekolah di Kota Batu 

yaitu SDIT Ibnu Hajar yang berlokasi di Jalan Gondorejo, Beji Kota Batu. 

Hasil wawancara dari observasi awal dengan guru yaitu memaparkan 

bahwa di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu sering mengadakan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajarnya. 

Pemilihan SDIT Ibnu Hajar berdasarkan kegiatan observasi awal yang 

dilakukan peneliti pada tanggal 6 dan 8 November 2018, bahwa SDIT Ibnu 

Hajar dikelilingi oleh lingkungan yang masih asri dan ada beberapa  

pepohonan. Hasil wawancara pada tanggal 6 November 2018 yaitu pada 

kegiatan pembelajaran, guru mengajak siswa belajar dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Pemanfaatan lingkungan 

sekolah dalam pembelajaran misalnya pada materi kegiatan stek tanaman, 

siswa tidak hanya mengamati teks atau gambar yang berkaitan dengan 

kegiatan dan tata cara menstek tanaman, namun siswa secara langsung 

melakukan praktik stek tanaman yang ada didepan sekolah seperti menstek 

tanaman buah tin. 

Pemanfaatan lingkungan sekolah dalam pembelajara tematik di SDIT 

Ibnu Hajar Kota Batu sudah cukup diterapkan dalam beberapa tema 

tertentu yang sesuai dengan penerapan lingkungan sebagai sumber 

belajarnya. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari walai kelas 1 dan 2 

pada tanggal 8 November 2018, penerapan pembelajaran tematik yang 
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berbasis lingkungan sering kali dilakukan di kelas 3. Penerapan 

pembelajaran yang telah dilakukan yaitu pada pembelajaran tematik tema 

3 ”Benda di Sekitarku”, siswa diajak untuk mengenal benda- benda 

disekitar kelas maupun diluar kelas. Pengenalan benda tidak sebatas nama- 

nama bendanya saja, siswa juga mengamati dan menyebutkan bentuk 

benda, warna benda dan ukuran benda. Penerapan pembelajaran mengenal 

benda disekitar seperti siswa dan gurur melakukan tanya jawab mengenai 

benda- benda yang ada di sekolah selanjutnya siswa mengamati bentuk, 

ukuran dan warna contohnya benda yang ditemuinya adalah buku, 

bentuknya persegi. Siswa juga membuat kalimat bahkan cerita dari benda- 

benda sekitar baik di alam kelas maupun di luar kelas yang mereka temui. 

Pada tema 3 “Benda di Sekitarku” subtema 3 tentang “Perubahan 

Wujud Benda”, terdapat kegiatan yang memanfaatkan lingkungan. Siswa 

melakukan praktik kegiatan pengamatan proses mencairnya es dengan cara 

es yang telah dibawa oleh siswa di letakkan di bawah sinar matahari. 

Siswa akan mengamati es yang semula padat bisa mencair seperti air. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa termasuk kegiatan yang 

memanfaatkan lingkungan abiotik dan dilakukan di luar kelas.    

Pada tanggal 30 Januari 2019 dilakukan wawancara dengan wali kelas 

3A bahwa pembelajaran tematik yang memanfaatkan lingkungan 

dilakukan pada tema- tema tertentu yang sesuai. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan mengalami langsung dan belajar menggunakan 

benda- benda konkrit yang terdapat di lingkungan sekolah mampu 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Contoh pelaksanaan 
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pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan yaitu 

pada materi tentang merawat tanaman. Siswa tidak hanya belajar materi 

yang ada di buku namun mereka juga melakukan kegiatan menanam 

bunga sesuai langkah- langkah menanam. Bunga yang di tanam disiram 

tiap pagi oleh siswa sebagai bentuk penerapan merawat tanaman. Adanya 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa mendapat banyak 

pengalaman langsung dalam belajar dan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. 

Dampak pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bagi siswa 

dapat dilihat dari aspek kognitif, aspek psikomotor dan aspek afektif 

selama kegiatan pembelajaran. Perkembangan intelektual, perkembangan 

bahasa, perkembangan moral, perkembangan sosial dan perkembangan 

emosi mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Hal ini dapat di lihat dari 

proses kegiatan belajar siswa dari awal sampai akhir dalam pembelajaran 

tematik yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam 

melakukan penelitian. Adanya penelitian terdahulu penulis dapat 

mengumpulkan teori- teori sebelumnya untuk digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis yaitu; Lamasai, Muzria M. dkk. dalam 

penelitian yang berjudul Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar sebagai 

Sumber  Belajar  dalam  Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa  Kelas  III 

SDN 10 Gadung  dengan hasil penelitian yang didapat bahwa pemanfaatan 

lingkungan sekitar dalam pembelajaran IPA kelas III mengalami 
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peningkatan dibuktikan adanya peningkatan hasil belajar dari siklus I ke 

siklus II. Penelitian Suprawita, Dewa Ketut dalam penelitiannya yang 

berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Bagian-Bagian 

Tumbuhan Melalui Pemanfaatan Lingkungan di Kelas IV SDN Inpres 

Sritabaang didapatkan hasil penelitian adannya pemanfaaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar dapat secara efektif dalam mendorong proses 

pembelajaran sehingga terdapat peningkatan hasil belajar yang baik dalam 

pembelajaran IPA.  

Istialina (2016) dengan judul penelitian Pemanfaatan Lingkungan 

Sebagai Sumber Belajar Pada Subtema Hewan Dan Tumbuhan Di 

Lingkungan Rumahku Kelas IV SD Negeri 3 Jeumpa Kabupaten Bireuen, 

hasil yang diperoleh dari penelitian menyebutkan siswa yang belajar 

dengan memanfaatkan lingkungan menjadi lebih aktif dan kurangnya guru 

dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar akan tetapi guru kurang menggunakan lingkungan secara 

optimal dan kreatif dalam pembelajarannya.  

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

untuk mendalami lebih lanjut mengenai pembelajaran tematik yang 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Pada penelitian 

kualitatif ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa- siswi kelas awal terutama kelas 3, yang 

memanfaatkan lingkungan sekolah dalam pembelajaran tematik. Dengan 
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adanya penelitian ini diharapkan guru dapat menerapkan kegiatan 

pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada dan 

lebih kreatif dalam memanfaaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar, serta siswa dapat menjadi lebih kreatif lagi dalam memecahkan 

permasalahan juga menggali informasi lebih dalam mengenai 

pembelajaran tematik yang dipelajari dengan memanfaatkan lingkungan 

sekolah. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 3 di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran tematik kelas 3 di sekolah 

dasar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar ? 

2.  Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan 

pembelajaran tematik kelas 3 di sekolah dasar dengan menggunakan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah : 

1. Mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik kelas 3 

di sekolah dasar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar . 
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2. Mendeskripsikan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam 

penerapan pembelajaran tematik kelas awal di sekolah dasar dengan 

menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumbr belajar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis yaitu untuk dapat mengetahui pelaksanaan 

pembelalajaran tematik kelas awal sekolah dasar dengan menerapkan 

pemanfaatan lingkungan sumber daya yang ada di sekolah, dampak 

dan kendala dalam penerapannya.  

2. Bagi siswa yaitu adalah dapat mencoba pengalaman baru dalam 

pelaksanakan pembelajaran tematik dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar dalam pembelajaran tematik. 

3. Bagi guru yaitu dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan 

dapat meningkatkan kreativitas guru dalam memanfaatkan lingkungan 

sekitar yang dijadikan sumber belajar 

4. Bagi sekolah adalah dapat menjadi masukan dalam mengambil 

kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

5. Bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dalam 

penelitian sejenis. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, 

penelitian ini dilakukan di SDIT Ibnu Hajar Kota Batu yang berlokasi di 

Jalan Gondorejo, Beji, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian 

dilakukan melalui pengamatan pelaksanaan pembelajaran tematik tema 6 
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“Energi dan Perubahannya” subtema 3 “ Energi Alternatif” pada kelas 

awal yaitu kelas 3 dengan memanfaatkan lingkungan baik di dalam 

sekolah maupun di sekitar sekolah sebagai sumber belajarnya. Lingkungan 

yang digunakan yaitu lingkungan biotik dan abiotik dengan ruang lingkup 

lingkungan yang terdiri dari lingkungan alam, lingkungan terdalam dan 

lingkungan sosial. 

F. Definisi Operasional 

       Untuk menghindari ketidaksamaan pemahaman terhadap istilah- 

istilah yang terdapat dalam judul, maka perlu dijelaskan istilah- istilahnya 

sebagai berikut ;  

1. Analisis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah untuk selanjutnya di kelompokkan atau dipisahkan 

menurut komponen- komponen serta bagian- bagian yang relevan 

untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpuni untuk menjawab 

permasalahan. 

2. Pemanfaatan lingkungan yaitu cara memanfaatkan segala sesuatu 

disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupannya. 

3. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu, dirancang 

berdasarkan tema- tema tertentu. 

4. Sumber belajar yaitu semua sumber  atau segala sesuatu yang berasal 

dari luar diri seseorang untuk mempermudah siswa mencapai tujuan 

belajar. 

5. Lingkungan sekolah dapat diartikan sebagai keadaan sekolah tempat 

belajar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. 
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Lingkungan sekolah yang dimaksud penulis disini adalah lingkungan 

alami maupun buatan yang terdapat di dalam sekolah maupun di area 

sekitar sekolah . 

 

 

 

 


