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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana untuk pembentukan dan pengembangan 

individu yang dilalui melalui proses belajar. Proses belajar yang dialami oleh 

individu maupun kelompok dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada 

pada diri individu itu sendiri, sehingga setiap individu memiliki akal dan 

pikiran yang melebihi makhluk lainnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 adalah: 

“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”.  

Pendidikan berdasarkan Undang-undang membahas tentang kognitif 

atau psikomotor peserta didik dapat dikembangkan melalui proses 

pembelajaran. Proses tersebut menjadi dasar awal perubahan, baik untuk 

individu maupun bagi orang lain. Proses untuk mengembangkan potensi 

dirinya dapat dilakukan di sekolah. 

Tripusat pendidikan merupakan tiga pusat yang bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan pendidikan terhadap anak. Tirtarahardja & Sulo 

(2008: 166) menjelaskan bahwa manusia sepanjang hidupnya selalu akan 

menerima pengaruh dari tiga lingkungan pendidikan yang utama yakni 

keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. 

1 

Studi Pemanfaatan Lingkungan..., Irma Yunita, FKIP UMP, 2019



 
 

2 

 

Tripusat pendidikan merupakan tiga lingkungan yang mempengaruhi 

pendidikan terhadap anak yang salah satu nya yaitu di sekolah. 

Sekolah merupakan tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses 

pembelajaran. Proses belajar dapat berjalan dengan baik jika semua komponen 

terlibat baik guru maupun peserta didik dan seluruh pihak sekolah, sehingga 

menghasilkan hasil yang maksimal. Proses belajar akan menjadikan 

pelaksanaan kegiatan maupun progam yang ada di sekolah akan dapat berjalan 

dengan baik, salah satu unsur yang tidak dapat terlepas dari pelaksanaan 

tersebut adalah proses belajar. 

Belajar merupakan sebuah proses pemerolehan ilmu pengetahuan 

maupun sikap. Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan sebuah upaya 

untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, sikap dan kecerdasan seseorang 

untuk menunjang kemampuan-kemampuan yang lainnya. Pelaksanaan 

kegiatan belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, melainkan dapat 

dilaksanakan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, baik 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Lingkungan sekolah merupakan suasana belajar yang turut serta  

membantu  untuk menumbuhkan semangat belajar pada  peserta didik. Munib 

(Pantiwati, 2015:27) menyatakan bahwa lingkungan diartikan sebagai 
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kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk 

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di 

sekitar atau di sekeliling peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran secara optimal. Penyebab adanya 

pemanfaatan lingkungan di sekitar karena sarana dan prasarana di sekolah 

mendukung untuk adanya pembelajaran di luar kelas. Pihak sekolah berharap 

bisa mamanfaatkan lingkungan sekolah dapat menjadikan pembelajaran lebih 

menyenangkan dan dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. 

Sumber belajar merupakan semua sumber baik data, orang, dan wujud 

lainnya yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Khanifah, dkk. 

(2012: 67) menyatakan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar 

mengajar. Sumber belajar merupakan segala sumber informasi yang dapat 

digunakan peserta didik dalam belajar sehingga tidak hanya mendapat 

pembelajaran di dalam kelas. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta 

didik dan bahan yang akan diajarkan. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa 

adanya bantuan suatu sarana penyampai pesan dan media. Dalam proses 

pembelajaran untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada 

peserta didik, biasanya guru  menggunakan alat bantu mengajar, seperti 
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gambar, media, lingkungan sekitar atau alat-alat lainnya yang dapat 

menunjang proses belajar mengajar sehingga adanya penjelasan yang konkrit 

agar mudah dipahami peserta didik. 

Pendidikan karakter merupakan segala usaha yang dilakukan pihak 

sekolah untuk membentuk potensi yang dimiliki peserta didik dalam belajar. 

Salahudin & Irwanto (2013: 45) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh guru, pimpinan 

sekolah dan seluruh warga sekolah melalui kegiatan sekolah untuk 

membentuk akhlak, watak atau kepribadian peserta didik. Pendidikan karakter 

dilaksanakan melalui kegiatan atau pembelajaran yang dapat mengemabngkan 

potensi peserta didik agar dapat lebih kreatif dalam belajar. 

 Kreativitas yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan melalui 

proses pembelajaran yang melibatkan guru untuk menciptakan suatu kegiatan 

belajar guna mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 

Menciptakan karakter peserta didik yang kreatif, guru harus dapat memahami 

karakter peserta didik dan lingkungan yang menjadi objek pembelajaran. 

Kreativitas yang dilakukan akan menghasilkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Observasi yang dilakukan di SD Negeri 02 Pandak, diketahui bahwa 

sekolah tersebut memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 

Lingkungan sekolah digunakan sebagai sumber belajar agar peserta didik 

tidak merasa bosan karena pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas saja 

namun juga dilaksanakan di luar kelas.  Kelas yang memanfaatkan lingkungan 
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sekolah sebagai sumber belajar yaitu kelas IV karena merupakan peralihan 

dari kelas rendah menuju ke kelas tinggi. Karakteristik peserta didik kelas IV 

yaitu tergolong memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mencoba untuk 

bereksperimen dengan pengalaman belajarnya. Proses pembelajaran bukan 

hanya dilakukan di dalam kelas namun juga dilaksanakan di luar kelas dengan 

memanfaatkan semua sumber yang ada di sekitar sekolah sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Pembelajaran dengan memanfaatan lingkungan sekolah 

belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya kendala atau faktor yang 

menghambat. Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti ingin 

mengetahui pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam 

menumbuhkan karakter kreatif pada peserta didik. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam menumbuhkan 

karakteristik kreatif pada peserta didik, dan kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaaatkan lingkungan sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di 

Sekolah Dasar? 
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2. Apa saja dampak pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dalam menumbuhkan karakter kreatif pada peserta didik di Sekolah 

Dasar? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar dalam menumbuhkan karakter kreatif pada 

peserta didik di Sekolah Dasar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di 

Sekolah Dasar 

2. Mengetahui apa saja dampak pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar dalam menumbuhkan karakter kreatif pada peserta didik di 

Sekolah Dasar 

3. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

dalam lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam menumbuhkan 

karakter kreatif pada peserta didik di Sekolah Dasar 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

antara lain: 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

lengkap mengenai pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar dalam menumbuhkan karakter kreatif pada peserta didik di Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta didik 

Menjadikan peserta didik memiliki sumber belajar selain yang 

didapatkan dari guru dalam pembelajaran, melainkan peserta didik 

dapat mencari sumber belajar di lingkungan sekitar. 

b. Bagi Guru 

Mempermudah guru dalam mencari sumber belajar dalam proses 

belajar mengajar karena memanfaatkan lingkungan sekitar. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran untuk sekolah dalam 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam 

menumbuhkan karakter kreatif pada peserta didik dan juga sekolah 

dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses belajar 

mengajar. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman peneliti terkait proses dan 

pemanfaatan lingkugan sekolah sebagai sumber belajar dan juga dapat 

memberikan wawasan luas terkait pemanfaatan lingkungan sekitar. 

Studi Pemanfaatan Lingkungan..., Irma Yunita, FKIP UMP, 2019




