
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan bentuk kreativitas dan inovasi seorang guru dalam 

pembelajaran IPA, bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar siswa.  Lingkungan belajar adalah lingkungan 

sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. 

Suatu lingkungan dapat menjadi penghambat kegiatan pembelajaran apabila 

guru tidak bisa mengelola dan menjaga lingkungan belajar dengan baik 

(Hasbullah 2011: 32). Apabila guru mampu mengelola lingkungan dengan 

baik, maka lingkungan sekolah dapat menjadi media pembelajaran bagi guru 

secara tidak langsung membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran 

sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran IPA dapat memanfaatkan lingkungan sekolah untuk  

membantu siswa dalah memahami pembelajaran IPA. Belajar di dalam kelas 

bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menanamkan materi 

pembelajaran kepada siswa. Lingkungan sekolah dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran dengan tujuan supaya siswa mampu berpikir secara kreatif, 

mandiri. Menurut Sardiman (2005: 121) terdapat beberapa kelebihan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu (a) membuat siswa 

mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung, (b) lebih 

komunikatif, (c) membuat pelajaran lebih konkrit, (d) membuat siswa 
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mengenal dan mencintai lingkungan, (e) penerapan ilmu menjadi lebih mudah 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Rendahnya nilai IPA disebabkan karena kurangnya pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan guru. siswa lebih tertarik ketika 

melihat sesuatu hal yang nyata. Pembelajaran yang membawa siswa untuk 

mengamati lingkungan sekolah mampu membuat siswa merasa tertarik, 

karena siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan. Objek pembelajaran 

yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung lebih mudah diingat oleh 

siswa. Alam dan lingkungan sekitar mampu mengantarkan siswa dengan 

pengalaman belajar yang menyenangkan. 

Dalam pembelajaran berbasis lingkungan membutuhkan pengelolaan 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut 

dilakukan supaya proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

mengajarkan pelajaran IPA. Berdasarkan hasil pengamatan awal 

pembelajaran di MTsN Andong, Pembelajaran IPA di MTsN Andong yang 

bertempat di kecamatan Andong Kabupaten Boyolali beberapa materi 

pembelajaran banyak memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi. 

Walaupun guru memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media 

pembelajaran, akan tetapi berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan 

beberapa guru di MTsN Andong terdapat berbagai masalah dalam 

memanfaatkan lingkungan sekolah. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu 
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jam pelajaran yang terbatas, sehingga semua materi tidak dapat dilakukan 

dilingkungan sekolah dan  siswa tidak semua mudah dikondisikan oleh guru 

saat pembelajaran diadakan di luar kelas. 

Pembelajaran adalah kegiatan interaksi siswa dengan guru dan media 

pembelajaran dalam bertukar informasi atau merupakan bantuan yang  

diberikan guru sehingga terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 

kepercayaan  pada peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan 

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap.  Pembelajaran 

yang berkualitas bergantung kreatifitas pengajar dan motivasi siswa, Karena 

siswa yang mempunyai motivasi dan ditunjang oleh guru yang kreatif dan 

inovatif  mampu membawa siswa dalam keberhasilan pencapaian target 

belajar. Target belajar bisa diukur melalui kemampuan siswa melalui proses 

belajar dan perubahan sikap (Rusdiana, 2013: 2). 

Pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama merupakan 

lanjutan dari pembelajaran IPA di SD untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan SMA. Tujuan pembelajaran IPA yaitu agar siswa mampu 

menguasai konsep-konsep IPA yang saling berkaitana. Pembelajaran IPA 

harus direncanakan dengan menarik dan mudah dipahami siswa, karena 

pelajaran IPA membutuhkan pemahaman. Kegiatan pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila guru mampu menyampaikan materi pelajaran IPA 

dengan baik dan siswa mampu menguasai substansi materi tersebut sesuai 

dengan tujuan pembelajaran (Supriyadi, 2012: 290-304). 
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Bahan ajar adalah komponen penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran, karena mampu membantu siswa untuk memahami konsep, 

prosedur, dan teori. Miarso (dalam Sunismi, 2012: 200-216) mengemukakan 

bahwa fungsi bahan ajar dalam pembelajaran, antara lain: (a) bahan ajar 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, pada 

kesempatan dan kecepatan yang ditentukan sendiri; (b) bahan ajar mampu 

membeikan rangsangan yang bervariasi dalam otak sehingga dapat berfungsi 

secara optimal; dan (c) bahan ajar dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki 

siswa. 

Bahan ajar yang dikembangkan berupa materi pembelajaran dan 

strategi pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

memudahkan belajar siswa dan mengembangkan diri. Bahan ajar merupakan 

seperangkat sarana pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, 

batasan-batasan, metode, dan cara mengevaluasi yang didesain secara 

menarik dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu 

mencapai kompetensi dan sub kompetensi dengan segala kompleksitasnya 

(Lestari, 2013: 1). Bahan ajar tidak hanya berisi materi pengetahuan, tetapi 

juga tentang keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk 

mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Suatu pembelajaran bisa dikatakan efektif apabila guru mampu 

menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan mampu menguasai 

substansi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

(Supriyadi, 2012: 290-304). Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi-inovasi 
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dalam pembelajaran yang efektif dan bermakna perlu terus dilakukan. 

Penggunaan metode ceramah dan Tanya jawab tidak lagi memposisikan siswa 

sebagai objek yang hanya bertugas, mencatat, mendengarkan, dan menghafal 

materi pelajaran. Akan tetapi, memotivasi siswa agar berperan secara aktif 

dalam mencari, menganalisis, dan menemukan pengetahuannya secara 

mandiri. Proses memotivasi siswa untuk mencari dan menemukan 

pengetahuannya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mendidik 

siswa melalui proses bertanya (Wina Sanjaya, 2006). 

Dalam kegiatan pembelajaran metode memiliki peran penting dalam 

proses pembelajaran. Peran metode dalam pembelajaran, yaitu (a) sebagai 

pedoman bagi guru untuk membuat perencanaan, (b) sebagai alat untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran, (c) sebagai salah satu cara agar 

pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, (d) sebagai salah satu cara 

agar dengan pemilihan metode yang tepat, materi pembelajaran dapat 

diterima oleh siswa dengan baik, dan (e) sebagai bahan untuk menilai 

ketuntasan hasil belajar dengan menggunakan suatu metode atau pemilihan 

sebuah metode pembelajaran (Sudjana, 1995: 76). Metode memiliki nilsi 

positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, umtuk membelajarkan 

siswa secara efektif (Demitra, 2012) 

Selain itu strategi yang digunakan guru cenderung monoton dan 

kurang bervariasi. Siswa Kebanyakan hanya diam dan perhatian mereka 

tertpaku pada buku paket dan lks sehingga mereka malas untuk berfikir, 

mencari jawaban, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 
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Dipilihnya judul “Pengelolaan Pembelajaran IPA Berbasis 

Lingkungan Di MTsN Andong” sebagai objek penelitian dilandasi beberapa 

alasan. Berdasarkan uraian di atas peneliti menemukan permasalahan di 

antaranya, (a) kendala memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media 

pembelajaran. Apabila guru tidak bisa mengelola dan menjaga lingkungan 

belajar dengan baik, maka secara tidak langsung pelaksanaan pembelajaran 

tidak sesuai yang diharapkan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai 

dengan baik, (b) bahan ajar yang dikembangkan berupa materi pembelajaran 

dan model pembelajaran, (c) penggunaan metode ceramah dan Tanya jawab 

tidak lagi memposisikan siswa sebagai objek. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran IPA berbasis lingkungan di MTsN 

Andong? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran IPA berbasis lingkungan di MTsN 

Andong? 

3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran IPA berbasis lingkungan di MTsN 

Andong? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPA berbasis lingkungan di 

MTsN Andong. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis lingkungan di 

MTsN Andong. 
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3. Mendeskripsikan Evaluasi pembelajaran berbasis lingkungan di MTsN 

Andong. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

teoritis mengenai pengelolaan pembelajaran IPA berbasis lingkungan 

sehingga mampu memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a) bagi siswa 

Siswa mampu memahami materi ajar yang rill sehingga 

tidak hanya secara abstrak atau angan-angan. 

b) bagi guru 

Dapat menambah khasanah mengenai pengelolaan 

lingkungan sebagai media atau sumber pembelajaran dalam 

pembelajaran ipa terpadu sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

monoton. 

c) bagi sekolah 

Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran 

maka akan meningkatkan pula kualitas guru serta peserta didik 

sehingga kualitas sekolah pun dapat ikut meningkat. 

 


