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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lingkungan Sekitar Sekolah sebagai Sumber Pembelajaran 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. 

Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap individu dan 

sebaliknya individu memberikan respons terhadap lingkungan.  Dalam proses 

interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan 

tingkah laku.  Pengaruh lain yang akan terjadi adalah individu menyebabkan 

terjadinya perubahan pada lingkungan, baik yang positif atau bersifat negatif.  

Hal ini menunjukkan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang penting 

dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 2010: 194). 

 

Tokoh-tokoh pendidikan masa lampau berpandangan bahwa faktor lingkungan 

sangat bermakna dan dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan 

konsep pendidikan dan pengajaran.  Misalnya Rousseau dengan teorinya 

“Kembali ke Alam” menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap 

perkembangan anak didik.  Karena itu pendidikan anak harus dilaksakan di 

lingkungan alam yang bersih, tenang, suasana menyenangkan, dan segar 

sehingga sang anak tumbuh sebagai manusia yang baik.  Jan Ligthart terkenal 

dengan “Pengajaran Alam Sekitar”.  Menurut tokoh ini pendidikan sebaiknya 

disesuaikan dengan keadaan alam sekitar (Hamalik, 2010: 195). 
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Ada beberapa pendapat lain mengenai alam sekitar, Menurut Millieu, alam 

sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita.  Pengajaran berdasarkan 

alam sekitar akan membantu anak didik untuk menyesuaikan dirinya dengan 

keadaan sekitarnya.  Decroly dikenal  dengan teorinya, bahwa “Sekolah adalah 

dari kehidupan dan untuk kehidupan (Ecole pour la vie par lavie)”. 

Dikemukakan bahwa “bawalah kehidupan ke dalam sekolah agar kelak anak 

didik dapat hidup di masyarakat”.  Pandangan ketiga tokoh pendidikan tersebut 

sedikit banyak menggambarkan, bahwa lingkungan merupakan dasar 

pendidikan/pengajaran yang penting, bahkan dengan dasar ini dapat 

dikembangkan suatu model persekolahan yang berorientasi pada lingkungan 

masyarakat, (Hamalik, 2010: 195). 

 

Lingkungan (environment)  sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional 

yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang 

penting (Hamalik, 2010: 195).  Lingkungan yang ada disekitar kita dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar.  Lingkungan tersebut meliputi: (1) 

masyarakat disekeliling sekolah  (2) lingkungan fisik di sekitar sekolah bahan-

bahan yang tersisa atau tidak dipakai dan bahan-bahan bekas dan bila di olah 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, dan  (3) 

peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat (Arsyad, 2009:  

107).  

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, 

orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 
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mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu.  Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai 

tanggung jawab membantu peserta didik belajar agar belajar lebih mudah, lebih 

lancar, lebih terarah.  Oleh sebab itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar antara lain guru 

harus mampu: (a) menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran 

sehari-hari (b) mengenalkan dan menyajikan sumber belajar (c) menerangkan 

peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. (d) menyusun tugas-

tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. (e) mencari 

sendiri bahan dari berbagai sumber (f) memilih bahan sesuai dengan prinsip 

dan teori belajar (g) menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai 

bagian dari bahan pembelajarannya dan (h) merencanakan kegiatan 

penggunaan sumber belajar secara efektif (Dikti, 1983: 38-39).  

Kegiatan belajar yang memanfaatkan lingkungan dimungkinkan akan lebih 

menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat 

beragam dan banyak pilihan.  Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat 

diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan, bahkan 

hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan.  Namun 

demikian diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk 

dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar (Eko, 2009:  1-2). 

Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru mengenai tanaman 

padi, dengan memanfaatkan lingkungan persawahan, anak akan dapat 

memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi.  Dalam pemanfaatan 
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lingkungan tersebut guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya 

dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka dalam hal ini lingkungan. 

Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam ruangan kelas, nuansa 

yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti halnya jika guru 

mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan.  Artinya belajar tidak hanya 

terjadi di ruangan kelas namun juga di luar ruangan kelas dalam hal ini 

lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan fisik, keterampilan sosial, budaya, perkembangan emosional 

serta intelektual.  Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan benda-

benda atau ide-ide ( Eko, 2009: 1-2). 

 Lingkungan menawarkan kepada guru kesempatan untuk menguatkan kembali 

konsep-konsep seperti warna, angka, bentuk dan ukuran.  Memanfaatkan 

lingkungan pada dasarnya adalah menjelaskan konsep-konsep tertentu secara 

alami.  Konsep warna yang diketahui dan dipahami anak di dalam kelas 

tentunya akan semakin nyata apabila guru mengarahkan anak-anak untuk 

melihat konsep warna secara nyata yang ada pada lingkungan sekitar. 

Memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki banyak 

keuntungan.   Beberapa keuntungan tersebut  antara lain: 

 Menghemat biaya, karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di 

lingkungan  

 Memberikan pengalaman yang riil kepada siswa, pelajaran menjadi lebih 

konkrit, tidak verbalistik. 
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 Karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-

benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik  dan kebutuhan siswa.  Hal 

ini juga sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual (contextual 

learning). 

 Pelajaran lebih aplikatif, materi belajar yang diperoleh siswa melalui 

media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung,  

karena siswa   akan sering menemui  benda-benda atau peristiwa serupa 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa.  

Dengan media lingkungan, siswa dapat berinteraksi secara langsung 

dengan benda, lokasi atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah.  

 Lebih komunikatif, sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan 

siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa, dibandingkan dengan media 

yang dikemas (didesain). 

Memahami berbagai keuntungan tersebut, seharusnya kita  dapat tergugah  

untuk  memanfaatkan semaksimal mungkin  lingkungan  di sekitar kita   untuk  

menunjang kegiatan pembelajaran kita.  Lingkungan kita menyimpan berbagai 

jenis sumber dan media belajar yang hampir tak terbatas.  Lingkungan dapat 

kita manfaatkan sebagai sumber belajar  untuk  berbagai mata pelajaran.  Kita 

tinggal memilihnya berdasarkan prinsip-prinsip atau kriteria  pemilihan media 

dan menyesuaikannya dengan tujuan, karakteristik siswa dan topik pelajaran 

yang akan kita ajarkan (Eko, 2009:   1-2). 
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B. Pembelajaran Inkuiri 

Inquiri berasal dari bahasa inggris ”inquiry”, yang secara harfiah berarti 

penyelidikan.  Piaget (dalam  Mulyasa, 2007:108) mengemukakan bahwa 

metode inkuiri merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada 

situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang 

terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan 

mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu 

dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan 

yang ditemukan peserta didik lain.  Model pembelajaran ini dikembangkan 

oleh seorang tokoh yang bernama Suchman.  Suchman meyakini bahwa anak-

anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu.  

Oleh karena itu, prosedur ilmiah dapat diajarkan secara langsung kepada 

mereka. 

Model inkuiri menurut Sumiati dan Asra (2008: 103) terbagi menjadi  tiga 

macam   cara, yaitu: Pertama, inkuiri terpimpin.  Pelaksanaan penyelidikan 

inkuiri terpimpin dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru.  

Petunjuk yang diberikan pada umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.  

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Jawaban yang 

dikemukakan digunakan siswa untuk melakukan penyelidikan untuk 

membuktikan pendapat yang telah dikemukakan.  Kedua, inkuiri bebas.  Siswa 

melakukan penelitian bebas sebagaimana seorang scientis.  Masalah 

dirumuskan sendiri, eksperimen (penyelidikan) dilakukan sendiri, dan 

kesimpulan konsep diperoleh sendiri.  Ketiga, inkuiri bebas yang dimodifikasi. 
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Berdasarkan masalah yang diajukan guru, dengan konsep atau teori yang sudah 

dipahami siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya. 

Ada beberapa kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya 

kegiatan inkuiri bagi siswa seperti yang dikemukakan oleh Joyce (1996: 186), 

yaitu antara lain aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas-terbuka dan permisif 

yang mengundang siswa berdiskusi, berfokus pada hipotesis yang perlu diuji 

kebenarannya, penggunaan fakta sebagai evidensi dan di dalam proses pembelajaran 

dibicarakan validitas dan reabilitas tentang fakta, sebagaimana lazimnya dalam 

pengujian hipotesis. 

Proses inkuiri dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Merumuskan masalah; adapun kemampuan yang dituntut adalah 

kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah, dan 

merumuskan masalah. 

2) Mengembangkan hipotesis; adapun kemampuan yang dituntut dalam 

mengembangkan hipotesis ini adalah menguji dan menggolongkan data 

yang dapat diperoleh, melihat dan merumuskan hubungan yang ada 

secara logis dan merumuskan hipotesis. 

3) Menguji jawaban tentatif; adapun kemampuan yang dituntut adalah 

merakit peristiwa, terdiri dari: mengidentifikasi peristiwa yang 

dibutuhkan, mengumpulkan data, dan mengevaluasi data; menyusun 

data, terdiri dari: mentranslasikan data, menginterpretasikan data dan 

mengklasifikasikan data; analisi data, terdiri dari: melihat hubungan, 

mencatat persamaan dan perbedaan, dan mengidentifikasikan trend, 

sekuensi, dan keteraturan. 
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4) Menarik kesimpulan; adapun kemampuan yang dituntut adalah mencari 

pola dan makna hubungan, merumuskan kesimpulan. 

5) Menerapkan kesimpulan dan generalisasi 

Gulo (dalam Trianto, 2009: 168-169) berpendapat bahwa kemampuan 

yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri adalah 

mengajukan pertanyaan atau permasalahan, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan 

 

Penelitian ini menggunakan inkuri terpimpin.  Seperti yang diungkapkan 

oleh Hanafiah dan Suhana (2009: 77) proses inkuiri ini dilaksanakan atas 

petunjuk guru, guru mengajukan berbagai pertanyaan yang melacak 

dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik ke titik kesimpulan yang 

diharapkan.  Selanjutnya, siswa melakukan percobaan untuk 

membuktikan pendapat yang dikemukakannya. 

Model inkuiri terbimbing  adalah sebuah metode pembelajaran yang 

termasuk dalam model pembelajaran pemrosesan informasi.  Menurut 

Joyce dan Weil (1996: 187), model inkuiri terbimbing  adalah sebuah 

model yang intinya melibatkan siswa ke dalam masalah asli dan 

menghadapkan mereka dengan sebuah penyeledikan, membantu mereka 

mengidentifikasi konseptual atau metode pemecahan masalah yang 

terdapat dalam penyelidikan, dan mengarahkan siswa untuk mencari 

jalan keluar dari masalah tersebut.   

Para ahli pendidikan mengemukakan berbagai macam definisi mengenai 

model pembelajaran.  Seperti yang dikemukakan Joyce (dalam Trianto, 
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2009: 22) berpendapat bahwa, model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.  

Selanjutnya Joyce menyatakan bahwa setiap model pembelajaran 

mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Adapun Nurulwati (dalam Trianto, 2009: 22) mengemukakan maksud 

dari model pembelajaran yaitu, kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaaran sebagai model pemrosesan informasi ialah model 

pembelajaran inkuiri.  Inkuiri berasal dari bahasa inggris inquiry yang 

dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban 

terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan.  Pertanyaan ilmiah adalah 

pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap 

obyek pertanyaan.  Dengan kata lain, inkuiri adalah suatu proses untuk 

memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi 

dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 
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terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan 

kemampuan berpikir kritis dan logis dari Schmidt (Trianto, 2009: 166). 

Pendekatan Inkuiri  didukung oleh empat karakteristik utama siswa, yaitu 

(1) secara instintif siswa selalu ingin tahu; (2) di dalam percakapan siswa 

selalu ingin bicara dan mengkomunikasikan idenya; (3) dalam 

membangun (konstruksi) siswa selalu ingin membuat sesuatu; (4) siswa 

selalu  mengekspresikan seni.  Dari sudut pandang siswa, metode 

pembelajaran ini merupakan akhir dari paradigma kelas belajar melalui 

mendengar dan memberi mereka kesempatan mencapai tujuan yang 

nyata dan autentik.  Bagi guru, pendidikan berbasis inkuiri merupakan 

akhir dari paradigma berbicara untuk mengajar dan mengubah peran 

mereka menjadi kolega dan mentor bagi siswanya. inkuiri terbimbing 

sebagai pendekatan pembelajaran melibatkan proses penyelidikan alam 

atau materi alam, dalam rangka menjawab pertanyaan dan melakukan 

penemuan melalui penyelidikan untuk memperoleh pemahaman baru 

(Amri dan Ahmadi, 2010: 85).  Gulo (dalam Trianto, 2009: 168-169) 

berpendapat bahwa kemampuan yang  diperlukan untuk melaksanakan 

pembelajaran inkuiri adalah: 1) mengajukan pertanyaan atau 

permasalahan  2) merumuskan hipotesis  3) mengumpulkan data 4) 

analisis data  5) membuat kesimpulan. 

Kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran inkuiri terbimbing  ini 

menurut Suryosubroto (2002:201) sebagai berikut: 1) membantu siswa 

mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan 

keterampilan dan proses kognitif siswa  2) membangkitkan gairah belajar 
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pada siswa misalkan siswa merasakan jerih payah penyelidikannya, 

menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan  3) memberi 

kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuannya  4) membantu memperkuat pribadi siswa dengan 

bertambahnya kepercayaan  pada diri sendiri melalui proses-proses 

penemuan.  Siswa terlibat langsung dalam belajar sehingga termotivasi  

untuk belajar.  

Pada inkuiri terbimbing  pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh siswa 

berdasarkan petunjuk-petunjuk guru.  Petunjuk yang diberikan pada 

umumnya berbentuk pertanyaan membimbing.  Pelaksanaan 

pembelajaran dimulai dari suatu pertanyaan inti.  Dari jawaban yang 

dikemukakan, siswa melakukan penyelidikan untuk membuktikan 

pendapat yang telah dikemukakan (Sumiati dan Asra, 2008: 103). 

C.  Keterampilan Berpikir Kritis 

Pengertian berpikir kritis menurut kamus Webster’s (dalam Amri dan 

Ahmadi, 2010: 62) menyatakan, “Kritis” (critical) adalah “Menerapkan 

atau mempraktikkan penilaian yang teliti dan obyektif” sehingga 

“berpikir kritis” dapat diartikan sebagai berpikir yang membutuhkan 

kecermatan dalam membuat keputusan.  

Pengertian yang lain diberikan oleh Suryanti dkk (dalam Amri dan 

Ahmadi, 2010: 62) yaitu: berpikir kritis merupakan proses yang 

bertujuan untuk membuat keputusan yang masuk akal mengenai apa yang 

kita percayai dan apa yang kita kerjakan.  Berpikir kritis merupakan salah 
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satu tahapan berpikir tingkat tinggi.  Sugiarto (dalam Amri dan Ahmadi, 

2010: 62) mengkategorikan proses berpikir kompleks atau berpikir 

tingkat tinggi ke dalam empat kelompok yang meliputi pemecahan 

masalah (problem solving), pengambilan keputusan (decision making), 

berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif (creative thingking). 

Berpikir kritis diperlukan dalam  kehidupan karena dalam kehidupan di 

masyarakat, manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang 

memerlukan pemecahan.  Untuk memecahkan suatu permasalahan 

tertentu diperlukan data-data agar dapat dibuat keputusan yang logis, dan 

untuk membuat suatu keputusan yang tepat, diperlukan kemampuan kritis 

yang baik.  

Menurut Krulik (dalam Trianto, 2007: 85) penalaran meliputi berpikir 

dasar (basic thinking), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir 

kreatif (creative thinking).  Terdapat delapan buah penelitian yang dapat 

dihubungkan dengan berpikir kritis, yaitu menguji, menghubungkan, dan 

mengevaluasi semua aspek dari sebuah situasi atau masalah, 

memfokuskan pada bagian dari sebuah situasi atau masalah, 

mengumpulkan atau mengorganisasikan informasi, memvalidasi dan 

menganalisis informasi, mengingat, dan menganalisis informasi, 

menentukan masuk tidaknya sebuah jawaban, menarik kesimpulan yang 

valid, memiliki sifat analitis dan refleksif. 

Beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis 

adalah kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, menyeleksi 

informassi yang penting untuk menyelesaikan masalah, memahami 
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asumsi-asumsi, merumuskan dan menyeleksi hipotesis yang relevan, 

serta menarik kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari 

kesimpulan-kesimpulan Dressel (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 63).  

Pernyataan diatas didukung oleh Amri dan Ahmadi (2010: 64) dalam 

berpikir kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang 

tepat untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah, dan 

mengatasi masalah serta kekurangannya.  Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sugiarto (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 64), bahwa berpikir 

kritis merupakan berpikir disiplin yang dikendalikan oleh kesadaran. 

Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang terarah, terencana, 

mengikuti alur logis sesuai dengan fakta yang diketahui.  Keterampilan 

dan indikator berpikir kritis lebih lanjut diuraikan pada Tabel 1.   

Tabel 1. Indikator Keterampilan berpikir kritis  

No 
Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Indikator 

1 
Memberikan 

argumen 

Argumen dengan alasan; menunjukan 

perbedaan dan persamaan; serta argumen 

yang utuh. 

2 Melakukan deduksi 

Mendeduksikan secara logis, kondisi logis, 

serta melakukan interpretasi terhadap 

pernyataan. 

3 Melakukan induksi 

Melakukan pengumpulan data; Membuat 

generalisasi dari  data; membuat tabel dan 

grafik. 

4 Melakukan evaluasi 

Evaluasi diberikan berdasarkan fakta, 

berdasarkan pedoman atau prinsip serta 

memberikan alternatif. 

Sumber: Ennis (dalam Herniza, 2011: 19) 


