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A. Latar Belakang

Pemanfaatan lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah

sebagai bagaian integral dari masyarakat setempat. Sekolah bukanlah tempat

terpisah dari masyarakatnya. Dengan cara ini fungsi sekolah sebagai pusat

pembaharuan dan pembangunan sosial budaya masyarakat akan terwujud.

Selain itu lingkungan sangat kaya dengan sumber-sumber media dan alat

bantu pembelajaran.

Pemilihan sumber belajar yang bervariasi di SD sangat diperlukan,

sebab anak-anak usia SD sangat memerlukan banyak sumber belajar.

Pembelajaran yang baik memerlukan sebanyak mungkin sumber belajar

untuk memperkaya pengalaman belajar siswa (Depdiknas dalam Djanali,

2007: 277). Sumber belajar yang paling dekat dengan anak adalah

lingkungan, karena lingkungan menjadi sumber inspirasi dan ide yang tiada

batasnya (Djanali, 2007: 279).  Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber

belajar sangat penting untuk mengoptimalkan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah agar siswa

memahami konsep-konsep IPA secara sederhana dan mampu menggunakan

metode ilmiah, bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi dengan lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan pencipta alam

(Depdikbud, 2006: 2). Pembelajaran IPA memiliki fungsi yang fundamental

dalam menimbulkan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis,

kreatif dan inovatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka IPA perlu
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diajarkan dengan cara yang tepat dan dapat melibatkan siswa secara aktif

yaitu melalui proses dan sikap ilmiah.

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar

secara ilmiah.

Dalam kenyataan di lapangan melalui observasi dan  tanya jawab

dengan guru-guru SDN 1 Batangharjo Kecamatan Batanghari diperoleh data

bahwa hasil belajar IPA siswa masih sangat rendah, dari 14 orang siswa baru

9 orang (60%) yang mencapai KKM sedangkan 5 orang (40%) belum

mencapai KKM. Hasil belajar rata-rata 60 masih di bawah kreteria

ketuntasan minimal (KKM) sebesar 65. Hal ini disebabkan pembelajaran

masih didominasi guru, pembelajaran belum menggunakan metode dan

sumber pembelajaran yang tepat serta siswa belum berperan aktif dalam

pembelajaran. Hal ini menyebabkan rendahnya aktivitas dan hasil belajar

siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan sekolah belum

dimanfaatkan secara maksimal oleh guru sebagai sumber belajar yang dekat

dengan anak.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya

tindakan perbaikan terhadap pembelajaran IPA terutama penggunaan sumber

belajar yang cocok untuk digunakan dan sesuai dengan karakteristik siswa.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menggunakan lingkungan sebagai
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sumber belajar yang dekat dengan peserta didik. Untuk mengetahui sejauh

mana lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan aktivitas

dan hasil belajar siswa maka peneliti mengambil judul penelitian:

“Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan

Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas III SDN I Batanghari

Kecamatan Batanghari Lampung Timur.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Belum tercapainya KKM (14 orang siswa baru 9 orang (60%) yang

mencapai KKM sedangkan 5 orang (40%) belum mencapai KKM).

2. Siswa belum berperan aktif dalam pembelajaran.

3. Lingkungan sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh guru

sebagai sumber belajar yang dekat dengan anak.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat

meningkatan aktivitas siswa di kelas III SDN 1 Batangharjo Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
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2. Bagaimanakah penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat

meningkatan hasil belajar IPA siswa di kelas III SDN 1 Batangharjo

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

penelitian  adalah untuk :

1. Meningkatan aktivitas belajar siswa di kelas III SDN 1 Batangharjo

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

2. Meningkatan hasil belajar IPA siswa di kelas III SDN 1 Batangharjo

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi :

1. siswa, yaitu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya melalui

lingkungan sebagai sumber belajar.

2. guru, yaitu dapat meningkatkan wawasan guru dalam menggunakan

sumber belajar yang sesuai, inovatif dan kreatif  sehingga pembelajaran

lebih bermakna bagi siswa;

3. sekolah, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah tersebut;

4. peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam upaya

melaksanakan pembelajaran di SD secara professional.




