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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan penyampaian materi 

pembelajaran dari seorang tenaga pendidik kepada para peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran yaitu suatu upaya 

untuk mempengaruhi peserta didik agar terjadi proses belajar dimana perlu 

adanya metode atau cara untuk terjadinya proses belajar agar belajar menjadi 

efektif, efisien dan terarah pada tujuan yang telah  ditetapkan (Karwono dan 

Heni Mularsih, 2017:20).  

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen, komponen utama pembelajaran adalah peserta didik yang 

berkedudukan sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Guru 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran sangat menentukan peserta didik  

dalam meningkatkan pengetahuannya. Sudah seharusnya sebagai seorang 

guru selalu menyajikan pembelajaran yang menjadikan peserta didik tertarik 

untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran (Widiasworo, 2017: 15). 

Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam membantu peserta didiknya 

untuk belajar dan agar belajar menjadi lebih mudah, lebih menarik, lebih 

terarah, dan lebih menyenangkan.  

Proses interakasi pada saat kegiatan pembelajaran tidak hanya  antara 

peserta didik dengan tenaga pengajar yang merupakan salah satu sumber 

belajar. Akan tetapi mencakup dengan seluruh sumber belajar yang 
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memungkinkan dipergunakan dalam upaya mencapai hasil belajar yang 

diinginkan. Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Prastowo (2018: 27) sumber 

belajar adalah segala sesuatu (benda, data, fakta, ide, orang, dan lain 

sebagainya) yang bisa menimbulkan proses pembelajaran. Adapun contohnya 

buku paket, modul, LKS, realita, bank, museum, kebun binatang, dan pasar.  

Sedangkan menurut Fatah Syukur (2008: 103) ada persyaratanghyang 

menjamin sumber belajar cocok atau efektif untuk digunakan sebagai sumber 

belajar yaitu 1) sumber belajar harus memberikanpkekuatan dalam proses 

belajar mengajar sehingga tujuanopembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal, 2) sumber belajar harus mempunyaiopnilai-nilai pembelajaran 

eduktifkyaitu dapat mengubahadanamembawa perubahan yang sempurna 

terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada, dan 3) sumber belajar 

haruslah dapatmtersedia dengan cepat, memungkinkan siswa untuk memacu 

diri sendiri dan harus bersifat individual, yakni memenuhi 

berbagaimkebutuhan para siswa dalam belajar mandiri.  

Melihat tuntutan hasil belajar yang begitu kompleks menjadikan guru 

harus menggunakan berbagai macam pembelajaran yang bervariasi.  Akan 

tetapi mayoritas guru melakukan pembelajaran di dalam kelas dan sesuai 

dengan jadwal pembelajaram yang sudah ditetapkan. Jarang sekali mereka 

membawa peserta didik ke luar dan bermain sambil belajar dengan bebas di 

alam terbuka. Padahal kegiatan-kegiatan pembelajaran diluar sekolah justru 

mampu memberikan pengalaman-pengalaman yang berkesan sehingga 
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pembelajaran lebih mengena dan dapat memberikan peluang yang besar 

untuk mencapai kompetensi, baik dari ranah pengetahuan, ketrampilan 

maupun sikap. Seperti yang dinyatakan Mulyasa (2013: 48) dalam 

pengembangan fasilitas dan sumber belajar, guru harus mampu membuat 

sendiri alat pembelajaran, alat peraga dan harus berinisiatif mendayagunakan 

lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar belajar yang konkret.  

Kegiatan belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar akan lebih menarik bagi peserta didik  karena lingkungan 

menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. 

Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat 

memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada peserta didik. 

Penggunaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sangat penting untuk 

mengoptimalkan pembelajaran (Djanali, 2007: 279). Salah satunya apabila 

diterapkan pada mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). IPA 

merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang alam 

sekitar beserta isinya. Hal ini berarti mempelajari semua benda yang ada di 

alam, peristiwa dan gejala-gejala yang muncul di alam. Ada beberapa 

manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran bersumber pada lingkungan, 

seperti yang diutarakan oleh Winataputra (2006: 21), ada  lima keuntungan 

dari pembelajaran berbasis lingkungan: (1) lingkungan menyediakan berbagai 

hal yang dapat dipelajari siswa; (2) Kegiatan pembelajaran lebih menarik; (3) 

Proses pembelajaran lebih bermakna (meaningful learning); (4)  Aktivitas 

siswa lebih meningkat; (5)  Terjadi pembentukan pribadi siswa. Dengan 
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pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, diharapkan 

berpengaruh terhadap keseimbangan antara aspek pengetahuan, ketrampilan 

dan juga sikap menjadi tujuan setiap pembelajaran, sebagaimana yang 

dicanangkan dalam Kurikulum 2013.  

Kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). Proses pemebelajaran 

harus menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Pembelajaran dengan Kurikulum 2013 menekankan pada kreativitas siswa 

dengan serangkaian kegiatan mulai mengamati (observing), menanya 

(questioning), mencoba (experimenting), menalar (assocating), membentuk 

jejaring (networking) dan mencipta (creating), oleh karena itu diperlukan 

sumber belajar yang efektif dan efisien dalam pembelajaran (Majid dan 

Rochman. 2015:70). Beberapa prinsip-prinsip  yang dikehendaki dalam 

proses pembelajaran  dalam Kurikulum 2013 yaitu pembelajaran aktif, 

bersifat konstruktivistik, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Pada 

Konteks kurikulum 2013 lingkungan alam merupakan sumber belajar yang 

sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pada sisi lain 

pemanfaatan lingkungan dengan berbagai varian merupakan suatu solusi 

untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh sekolah 

( Kemendikbud. 2017). 

Salah satu sekolah di kabupaten Magelang yaitu SMP N 2 

Mertoyudan merupakan sekolah unggulan yang mempunyai prestasi di 

bidang akademis dan non akademis. Terpilihnya SMPN 2 Mertoyudan 
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sebagai salah satu sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional pada tahun 2017, 

menjadikan SMP N 2 Mertoyudan memiliki potensi lingkungan yang baik 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar salah satunya pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Sehubungan dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar IPA, SMP N 2 Mertoyudan  memiliki potensi lingkungan yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar IPA  yang terletak di dalam sekolah yaitu 

green house, media tanaman hidroponik serta terdapat halaman sekolah yang 

memiliki berbagai macam tumbuhan, hewan dan kolam berisi biota air. 

Keanekaragaman tumbuhan yang terdapat di SMP N 2 Mertoyudan 

diantaranya adalah kelompok tumbuhan berspora (lumut dan paku) serta 

tumbuhan berbiji dari kelompok (monokotil dan dikotil). Keanekaragaman 

hewan meliputi kelompok invetebrata dan avetebrata. Keanekaragaman  

tumbuhan, hewan dan biota air tersebut dapat dijadikan sumber belajar 

khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, merupakan 

salah satu cara pembelajaran yang dilaksanakan diluar kelas dan menuntut 

siswa untuk dapat memahami materi sehingga dibutuhkan konsentrasi siswa 

yang tinggi. Penggunaan lingkungan sekitar sekolah dalam proses 

pembelajaran mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

proses pembelajaran siswa. Penggunaan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

sumber belajar sekolah memiliki determinasi yang positif terhadap gaya 

belajar dan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman siswa. Siswa 
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mampu mengaktualisasikan kemampuannya sehingga dapat berinteraksi 

dengan baik dalam ranah kognitif maupun psikomotor dan terjadi 

pembelajaran bermakna dan peningkatan hasil belajar siswa. Selama ini 

proses belajar mengajar selalu dititikberatkan pada pengajaran di dalam kelas 

dan berfokus pada guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah 

dimana yang berperan aktif adalah guru, sedangkan siswa hanya 

memfungsikan indra pendengaran dan penglihatan. Akibat dari kegiatan 

belajar mengajar yang hanya satu arah ini, siswa kurang mampu 

mengeksplorasi wawasan yang dimiliki tentang materi yang diterimanya.  

Pemanfaataan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sebenarnya 

sudah disadari oleh pendidik, namun kesadaran itu tidaklah berarti bahwa 

lingkungan sekolah sudah dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber 

belajar di sekolah dalam menunjang kegiatan proses pembelajaran. Sebagai 

salah satu sekolah unggulan SMP N 2 Mertoyudan dalam pembelajaran IPA 

sebagian besar siswa telah mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan 

yaitu 77. Dengan adanya potensi lingkungan yang baik untuk digunakan 

sebagai sumber belajar pendidik harus mampu memanfaatkan potensi tersebut 

sebagai salah satu faktor penunjang kerberhasilan pembelajaran. Karena 

sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran akan berpengaruh dalam 

hasil pembelajaran siswa. 

Akan tetapi adanya potensi disekitar lingkungan sekolah SMP N 2 

Mertoyudan sebagai sumber belajar IPA, ada beberapa kendala yang di alami 

salah satunya yaitu tidak semua materi IPA dapat menerapkan lingkungan 
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sekolah sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang 

harus bisa dipahami oleh pendidik agar dapat menyesuaikan materi yang akan 

dipelajari dengan potensi yang ada di lingkungan sekolah .  

Sehingga pada proses kegiatan pembelajaran IPA di SMP N 2 

Mertoyudan, guru IPA menyesuaikan penggunaan lingkungan dengan materi 

yang akan diajarkan kemudian melakukan perencanaan pembelajaran dengan 

melakukan identifikasi terhadap potensi lingkungan sekolah, menyesuaikan 

fenomena dengan Kompetensi Dasar (KD). Dalam pelaksanaan pembelajaran 

IPA dengan sumber belajar lingkungan sekolah guru membimbing langsung 

dengan ikut terjun langsung ke lingkungan sekolah disesuaikan dengan 

langgkah-langkah pembelajaran IPA. Sesudah pelaksanaan selesai guru 

mengadakan evaluasi pembelajaran dengan tes tertulis atau lisan untuk 

menguji kemampuan siswa dalam pemahaman materi IPA.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis  menuangkan ide tersebut 

dijadikan sebuah Tesis dengan judul “PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA DI SMP N 2 

MERTOYUDAN”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perencanaan penggunaan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan? 
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2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan? 

3. Bagaimana evaluasi penggunaan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan? 

4. Apakah yang menjadi kendala guru dalam pengelolaan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan? 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala dalam 

pengelolaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA di SMP N 

2 Mertoyudan? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penggunaan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan. 

3. Mendeskripsikan evaluasi penggunaan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan 

4. Mendeskripsikan kendala guru dalam pengelolaan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar IPA di SMP N 2 Mertoyudan. 

5. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala 

dalam pengelolaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA di 

SMP N 2 Mertoyudan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dalam pengelolaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar IPA.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kepala Sekolah sebagai 

bahan pembinaan  kepada guru dalam memilih sumber belajar yang 

sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan 

pentingnya penggunaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

untuk meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di 

sekolah. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman langsung dari permasalahan yang 

diteliti sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya.  


