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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Manusia dengan segala persoalan dan kegiatanya secara 

dinamis dituntut untuk mampu beradaptasi dan memecahkan segala persoalan 

yang sudah dihadapi saat ini. Tentunya dalam memecahkan segala persoalan 

dibutuhkan kecerdasan, kreativitas, dan kearifan agar dalam menyelesaikan 

masalah tidak menimbulkan masalah yang lebih sulit. Untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas tentu tidak lepas dari dunia pendidikan. Karena 

pendidikan merupakan salah satu wadah untuk melahirkan generasi yang 

berkualitas dan mandiri. 

  Meskipun barangkali sebagian diantara kita mengetahui tentang 

apa itu pendidikan, tetapi ketika pendidikan tersebut diartikan dalam satu 

batasan tertentu, maka terdapatlah bermacam-macam pengertian yang 

diberikan. Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembanganya, istilah pendidikan atau 

paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan 

sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Menurut UU No.20 

Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai berikut: 
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  “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, kepribadian, kecerdasan,  

  akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,   

  masyarakat, bangsa, dan negara.” 

  Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah 

dengan cara memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. 

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum yang 

menuntut aktivitas, kreatifitas, dan kearifan guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah 

diprogramkan, secara efektif dan menyenangkan. Diperlukan adanya berbagai 

keterampilan khusus yang harus dimiliki guru dalam rangka mewujudkan 

suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini, yang salah 

satunya dengan membangkitkan motivasi belajar (Mulyasa, 2010: 85). Dalam 

hal ini guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat 

ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah 

kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu 

pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan 

metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar,serta memilih dan 

menggunakan strategi dan pendekatan pembelajaran.Guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang efektif dan akan lebih 

mampu mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat yang optimal. 
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  Dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. 

Lingkungan adalah sumber belajar yang vital. Pembelajaran yang menjadikan 

lingkungan sebagai objek belajar dapat memberikan pengalaman nyata dan 

langsung kepada peserta didik. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya ruang 

kelas saja, tetapi juga lingkungan sekolah. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

fakta, konsep atau kaidah yang siap diterima dan diingat siswa. Siswa harus 

mengonstruksi pengetahuannya sendiri danmemberi makna melalui 

pengalaman nyata. Pembelajaran sebagai hasil usaha siswadan pola 

pembinaan ilmu pengetahuan di sekolah merupakan suatu skema, 

yaituaktivitas mental yang digunakan siswa sebagai bahan mentah bagi 

proses perenungandan pengabstrakan. Setiap siswa, sebenarnya telah 

mempunyai satu aset ide dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif. 

Untuk membina siswa dalam menemukan pengetahuan baru, guru sebaiknya 

memperhatikan struktur kognitif yang ada pada mereka. Pada proses belajar 

mengajar, guru tidak lagi hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi siswa 

sendiri yang harus membangun pengetahuannya. Pembelajaran yang 

menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat memberikan pengalaman 

nyata dan langsung kepada peserta didik. Seorang guruharus mampu 

membuat siswa belajar mandiri. Secara tradisional, sumber belajar adalah 

guru dan buku paket. Padahal sumber belajar yang ada di sekitar sekolah, 

dirumah, di masyarakat sangat banyak. Sayangnya sumber belajar kita yang 

berlimpah limpah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh 
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karena itu seorang guru diharapkan untuk mengenali dan memanfaatkan 

sumber belajar yang tersedia disekitar siswa. 

  Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya 

harus mampu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. 

Dengan kata lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu 

berperan sebagai proses edukasi (proses pendidikan yang menekankan pada 

kegiatan mendidik dan mengajar), proses sosialisasi (proses bermasyarakat 

terutama bagi anak didik), dan wadah proses transformasi (proses perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik atau lebih maju) dengan cara 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar bagi peserta didik. 

Sehingga dapat memberikan kesan yang mendalam serta memunculkan 

motivasi belajar kepada peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. 

  Permasalahan yang biasanya terjadi di Sekolah Dasar pada 

umumnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa terhadap suatu mata 

pelajaran dikarenakan guru masih menggunakan metode yang monoton 

seperti hal nya metode ceramah yang selalu dilakukan oleh para guru pada 

umumnya. Dengan metode ceramah yang digunakan oleh guru membuat 

siswa cepat bosan, tidak termotivasi bahkan cenderung acuh dalam mengikuti 

pelajaran. Dengan hal tersebut, sehingga perlu adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran yaitu salah satunya dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar. Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

diharapkan dapat memberikan suasana yang baru dan lebih menyenangkan 
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dalam belajar, siswa juga mengetahui lingkungan sekitarnya, dan siswa tidak 

cepat bosan sehingga pelajaran dapat diterima dengan mudah. 

  Motivasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pengarahan 

atau penggerakan, karena meskipun banyak potensi sumber daya manusia 

yang tersedia apabila tidak ada motivasi tidak dapat bermanfaat secara 

optimal. Untuk itu motivasi harus senantiasa terus dikembangkan sejak dini 

dan berjalan terus tanpa batas waktu. kalau ada “tradisi tiada henti” dan juga 

“inovasi tiada henti”, maka tak ada salahnya kalau ada slogan “motivasi tiada 

henti”. Motivasi akan menyebabkan terjadi suatu perubahan energi yang ada 

pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, 

perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri 

maupun dari luar siswa (dengan menciptakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

  Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 

Bratan II No.170 Surakarta terutama di kelas V didapatkan hasil bahwa 

motivasi belajar siswa masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu: 

1) Guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah 

dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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2) Tidak ada inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan guru seperti 

menggunakan strategi pembelajaran maupun memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Artinya pembelajaran hanya dilakukan didalam 

kelas saja. 

3) Siswa tidak diajarkan menemukan konsep dan pengetahuanya sendiri 

melalui kegiatan nyata di lingkungan sekolah, oleh karena itu siswa 

cenderung bosan dalam mengikuti pelajaran, sehingga berdampak pada 

rendahnya motivasi belajar siswa. 

 Permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat diatasi dengan 

terobosan baru yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai 

sumber balajar yang diharapakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas V SD Negeri Bratan II No.170 Surakarta. Dengan memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, siswa akan memiliki banyak 

sekali pengetahuan kemudian siswa juga dapat mengaitkanya dengan 

penemuanya sendiri. Selain itu dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar juga memberikan pengalaman yang nyata kepada 

siswa, sehingga konsep materi pelajaran akan lebih tertanam lagi dalam benak 

siswa dan juga memberikan pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan 

bagi siswa sehingga siswa tidak cepat bosan.  

  Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah Sebagai 
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Sumber Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Bratan 

II No.170 Surakarta Tahun Ajaran 2013”.  

B. Identifikasi Masalah 

1. Guru tidak pernah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar. 

2. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas saja. 

3. Rendahnya motivasi belajar siswa untuk memahami materi. 

C. Pembatasan Masalah 

  Agar pembatasan masalah mengarah pada tujuan yang akan 

dicapai, maka dari latar belakang masalah diatas dibuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 

2. Motivasi belajar siswa. 

3. Pengaruh pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

terhadap motivasi belajar siswa. 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Bratan II No.170 

Surakarta tahun ajaran 2013. 
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D. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Bratan II 

No.170  Surakata tahun ajaran 2013? 

2. Berapa besar pengaruh pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Bratan II 

No.170 Surakarta tahun ajaran 2013? 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditetapkan tujuan 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Bratan 

II No.170 Surakarta tahun ajaran 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan berapa besar pengaruh pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V 

SD Negeri Bratan II No.170 Surakarta tahun ajaran 2013. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan 

khasanah ilmu pengetahuan tentang Pengaruh pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

a. Bagi Siswa 

1) Untuk  mengenalkan siswa kepada lingkungan sekolahnya agar 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

2) Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  

b. Bagi Guru 

1) Sebagai  referensi guru dalam melakasanakan pembelajaran  

dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar baik bagi diri sendiri maupun bagi murid. 

2) Bahan refleksi guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

 



10 

 

 
 

c. Bagi Sekolah 

1) Menciptakan sekolah dan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar bagi guru dan murid. 

 

 


