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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang kondusif dan 

sangat mendukung untuk kelangsungan proses pembelajaran peserta 

didik. Peserta didik bisa mendapatkan segala materi pembelajaran di 

dalam dan di luar kelas yang mampu mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik untuk tumbuh dan berkembang dalam 

proses pembelajaran. Halimah (2008: 3) menyatakan bahwa 

lingkungan menyediakan rangsangan (stimuli) terhadap individu, dan 

sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. 

Pengertian lingkungan  sekolah menurut Dalyono (Karwati & Priansa, 

2014: 267) menyatakan bahwa lingkungan sebenarnya mencakup 

segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik 

bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

sekolah merupakan situasi yang kondusif yang mencakup segala 

material untuk kelangsungan proses pembelajaran serta mempengaruhi 

kegiatan belajar individu di dalam kelas dan di luar kelas. Lingkungan 

sekolah yang kondusif akan memotivasi guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang optimal, karena adanya rasa nyaman dengan 
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lingkungan yang ada di sekitar. Peserta didik juga akan merasa 

nyaman sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan 

memiliki minat serta pola pikir yang positif tentang pentingnya belajar 

untuk masa depannya. 

b. Unsur-usur Lingkungan Sekolah 

Lingkungan belajar di sekolah merupakan situasi yang turut 

serta mempengaruhi kegiatan individu. Slameto (Karwati & priansa, 

2014: 268-269) menyatakan bahwa beberapa unsur yang ada di 

lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi belajar yaitu: (1) 

Metode Mengajar (2) Kurikulum (3) Relasi Guru dengan Peserta didik 

(4) Relasi Peserta didik dengan Peserta didik (5) Disiplin Sekolah (6) 

Alat Pelajaran (7) Waktu Sekolah (8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

(9) Keadaan Gedung (10) Cara Belajar (11) Tugas Rumah. 

Simpulan dari pendapat di atas bahwa unsur lingkungan 

sekolah sangat penting untuk mempengaruhi belajar peserta didik.  

Peserta didik akan semakin berkembang cara berpikirnya apabila 

semua komponen dalam unsur-unsur lingkungan sekolah tersebut 

dapat tersedia dan dilaksanakan dengan baik oleh sekolah.  

c. Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan tempat belajar yang turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan peserta didik. Karwati & Priansa 

(2014: 271) menyatakan bahwa lingkungan sekolah terdiri dari 

beberapa komponen penting. Macam-macam komponen lingkungan 

sekolah, yaitu: 
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1) Lingkungan Fisik 

a) Sarana Sekolah 

Sarana dan prasarana yang memadai akan mencapai tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah.  

b) Prasarana Sekolah 

Berikut ini beberapa prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran di kelas, yaitu: (1) Perpustakaan, sebagai 

penyedia sumber informasi bagi peserta didik maupun guru 

(2) Ruang Kelas, sebagai tempat untuk belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran (3) Keadaan Gedung, keadaan 

gedung mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar. 

c) Kelengkapan Sekolah 

Kelengkapan sekolah adalah segala sesuatu baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

2) Lingkungan Non Fisik/ Sosial 

a) Interaksi antara Guru dengan Peserta didik 

Interaksi adalah suatu hubungan antara individu dengan 

individu lain, dengan adanya proses saling mempengaruhi 

dan saling mengubah. Proses pembelajaran terjadi karena 

adanya interaksi antara guru dengan peserta didik dalam 

belajar. 
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b) Interaksi antara Peserta didik dengan Peserta didik 

Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik tidak 

kalah penting walaupun interaksi yang paling fungsional 

adalah interaksi antara guru dengan peserta didik. 

2. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan suatu alat atau situasi yang dapat 

memperkaya atau memperjelas pemahaman murid terhadap yang 

dipelajarinya, yang sekaligus memperkaya pengalaman peserta didik. 

Sudono (2010: 7) menyatakan bahwa sumber belajar adalah bahan 

termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun 

berbagai keterampilan kepada murid maupun guru. Pantiwati (2015: 

28) menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

secara sengaja atau tidak dimanfaatkan peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan proses belajar mengajar guna untuk memberikan 

informasi kepada peserta didik agar lebih mudah untuk dipahami. 

Sumber belajar di dapatkan bukan hanya di dalam kelas saja namun 

juga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai alat untuk 

belajar. 
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b. Macam-macam Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat ditemukan dimanapun dan bermacam-

macam sumbernya. Sudono (2010: 11-14) menyatakan bahwa 

terdapat lima macam sumber belajar, yaitu tempat sumber belajar 

alamiah, perpustakaan, narasumber, media cetak dan alat peraga.  

1) Sumber belajar alamiah 

Tempat dimana peserta didik mendapat informasi langsung, seperti 

kantor pos, kantor polisi, sawah, peternakan, atau hutan.  

2) Perpustakaan 

Merupakan tempat yang digunakan untuk mencari informasi yang 

dapat membantu setiap peserta didik menggunakannya untuk 

mengembangkan diri. 

3) Narasumber 

Narasumber merupakan para ahli dalam berbagai bidang yang 

menjadi sumber belajar yang dapat diandalkan karena memberikan 

informasi berdasarkan pengalaman mereka. 

4) Media cetak 

Sumber yang dimana di dalamnya bahan cetak, buku, majalah dan 

tabloid yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menggunakan pikirannya untuk menggunakan kosakata agar 

dapat semakin berkembang. 
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5) Alat peraga 

Digunakan untuk memperagakan suatu materi pelajaran  dalam 

proses pembelajaran. 

c. Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar mempunyai fungsi yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Soschan (Halimah, 2011: 3) menyatakan 

bahwa penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran pada 

umumnya mempunyai berbagai fungsi, diantaranya: 

1) Untuk meningkatkan produktivitas pendidikan 

2) Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih 

individual, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya 

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

4) Lebih memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan 

kemampuan peserta didik dengan penyajian informasi yang 

lebih konkrit 

5) Memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan 

yang sifatnya langsung 

6) Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, 

terutama adanya media massa 

3. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunaan sesuatu  yang 
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sudah ada. Hurlock (2013: 3) menyatakan bahwa kreativitas adalah 

bahwa ia merupakan proses mental yang unik, suatu proses yang 

semata-mata dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

berbeda, dan orisinal. Moreno (Slameto, 2010: 146) menyatakan yang 

penting dalam kreativitas itu bukanlah pertemuan sesuatu yang belum 

pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk 

kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak 

harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada 

umumnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghasilkan 

sesuatu yang unik, baru, dan menakjubkan agar berbeda dengan yang 

lainnya. Orang yang kreatif menyukai segala sesuatu secara mental 

mencoba berbagai kemungkinan, walaupun mereka salah. Pemikiran 

seperti itu yang biasanya tidak dianggap kreatif, namun orang yang 

kreatif tidak mudah terpengaruh informasi yang ada.  

b. Ciri-ciri Individu Kreatif 

Aspek penting untuk menjadi kreatif adalah memahami ciri-

cirinya. Sund (Slameto, 2010: 147-148) menyatakan bahwa individu 

dengan potensi kreatif dapat dikenal melalui pengamatan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar 

2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru 

3) Panjang akal 

4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti 
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5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit 

6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan 

7) Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan 

tugas 

8) Berpikir fleksibel 

9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung 

memberi jawaban lebih banyak 

10) Kemampuan membuat analisis dan sitesis 

11) Memiliki semangat bertanya serta meneliti 

12) Memiliki daya abstraksi yang cukup baik 

13) Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas 

Menurut Munandar (2009: 71) mengemukakan bahwa untuk 

kreativitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam 

2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik 

3) Memberikan banyak gagasan atau usul tehadap suatu masalah 

4) Bebas dalam menyataan pendapat 

5) Mempunyai rasa keindahan yang dalam 

6) Menonjol dalam salah satu bidang seni 

7) Mampu melihat suatu masalah dari berbagai segi/sudut 

pandang 

8) Mempunyai rasa humor yang luas 

9) Mempunyai daya imajinasi 

10) Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecah 

masalah 

Ciri-ciri orang kreatif diatas disimpullkan bahwa guru dapat 

menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik dengan memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk dapat beraktivitas melalui 

kegiatan pembelajaran yang sifatnya bermain yang memungkinkan 

munculnya ide-ide kratif dari peserta didik. Keadaan orang kreatif 

seperti inilah yang membutuhkan peran guru sebagai pembimbing 

yang akan membantu anak menyeimbangkan kepribadiannya, 

sehingga anak kreatif bisa berkembang dengan baik tidak hanya 

intelektualnya saja namun juga perkembangan sosial dan emosinya. 
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c. Faktor-faktor Meningkatkan Kreativitas 

Seseorang yang kreatif diyakini merupakan unsur bawaan 

sejak lahir tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Hurlock (2013: 

10-11) menyatakan bahwa kreativitas tidak saja bergantung pada 

potensi bawaan yang khusus, tetapi juga pada perbedaan mekanisme 

mental yang menjadi sarana untuk mengungkapkan sifat bawaan, 

berikut faktor-faktor yang dapat  meningkatkan kreativitas: 

1) Waktu 

Untuk menjadi kreatif bukan berarti semuanya diatur sehingga 

anak hanya mempunyai waktu sedikit  untuk bermain dan 

mencoba hal baru. 

2) Kesempatan menyendiri 

Setiap anak membutuhkan waktu sendiri untuk 

mengembangkan pemikiran imajinatifnya. 

3) Dorongan 

Anak kreatif harus selalu mendapat dukungan dan terbebas 

dari kritikan yang sering diberikan kepada mereka. 

4) Sarana 

Sarana harus tersedia dengan baik untuk menunjang anak 

berpikir kreatif dan bisa berekplorasi. 

5) Lingkungan yang merangsang 

Lingkungan rumah dan sekolah sangat berpengaruh terhadap 

kreativitas anak sehingga harus ditanamkan sejak dini. 
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6) Hubungan orang tua-anak yang tidak posesif 

Orang tua yang tidak posesif teradap anak dan selalu percaya 

dengan apa yang dilakukan oleh anak akan menunjang ke 

kreativitasan anak. 

7) Cara mendidik anak 

Mendidik anak secara otoriter akan membuat anak tidak 

berfikir kreatif namun sebaliknya jika menidik secara 

demokratis dirumah dan sekolah akan meningkatkan 

kreativitas. 

8) Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan 

Anak kreatif semakin banyak mendapat pengetahuan maka 

akan semakin meningkat kreativitasnya. 

d. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas 

Kreativitas merupakan faktor penentu keberbakatan  di 

samping tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Rachmawati & Kurniati 

(2010: 27-33) menyatakan terdapat empat hal yang dapat 

diperhitungkan dalam pengembangan kreativitas, yaitu rangsangan 

mental, iklim dan kondisi lingkungan, peran guru dan peran orang 

tua. 

1) Rangsangan metal 

Rangsangan mental yang mendukung dapat memunculkan suatu 

karya yang kreatif dari anak. Anak di stimulasi untuk bisa 
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mengembangkan berbagai potensi pribadi kreatif diantaranya 

percaya diri dan keberanian.  

2) Iklim dan kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan yang sempit dan pengap akan terasa suram dan 

anak tidak bersemangat untuk mengumpulkan ide yang cemerlang, 

begitu juga sebaliknya apabila kondisi lingkungan yang luas dan 

ruangan yang sejuk akan membuat pemikiran anak berkembang 

dengan kondisi tersebut. 

3) Peran guru 

Guru memliki peranan lebih dari seorang pengajar, melainkan 

menjadi tokoh bermakna dalam kehidupan anak. Guru melakukan 

proses identifikasi untuk memunculkan anak yang kreatif. 

4) Peran orang tua 

Orang tua memiliki peran yang sama pentingnya karena tidak 

setiap waktu anak berada di sekolah. Anak ketika sudah di rumah 

bukan lagi tanggung jawab guru melainkan sudah menjadi 

tanggung jawab oranng tua untuk ikut serta membantu anak 

meningkatkan pemikiran kreatinya. 

4. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Pantiwati (2015: 27) menyatakan bahwa lingkungan 

sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang 
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memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi 

peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa  

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan kegiatan proses 

belajar mengajar yang meemanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar peserta didik. Peserta didik mendapatkan pembelajaran bukan 

hanya di dalam kelas saja namun dapat memanfatkan lingkungan sekitar 

agar peserta didik dapat mengeksplor pengetahuannya sendiri. 

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik agar tidak hanya terpaku dengan pembelajaran yang 

diberikan guru di dalam kelas. UNESCO (Hendawarti, 2013: 61-62) 

menyatakan bahwa pemanaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

berpijak pada pemikiran mengenai empat pilar belajar, yaitu: 

a. Learning to know, yaitu proses pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik menguasai tehnik menemukan 

pengetahuan dan bukan semata-mata hanya memperoleh 

pengetahuan 

b. Learning to do, yaitu memberdayakan peserta didik agar mampu 

untuk memperkaya pengalaman belajarnya, meningkatkan 

interaksi dengan lingkungan baik fisik, sosial maupun budaya 

sehingga peserta didik paham terhadap pengetahuan terhadap 

dunia sekitar 

c. Learning to live together, dengan membekali  kemampuan untuk 

hidup berama orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi 

d. Learning to be adalah  keberhasilan yang dicapai dari tiga pilar 

belajar diatas. 
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Empat pilar belajar di atas terdapat salah satu pilar belajar, yaitu 

learning to do untuk meningkatkan kemampuan peserta didik maka guru 

dapat memanfaatkan lingkungan sekitar. Memanfaatkan lingkungan 

sekitar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik 

dengan dunia sekitar agar peserta didik dapat belajar secara langsung. 

Peserta didik tidak hanya mendapat pengetahuan hanya dari apa yang 

dijelaskan oleh guru, melainkan dapat juga di lingkungan sekitar 

sehingga pengetahuan peserta didik daat berkembang. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai pemanfaatan lingkungan juga dilaksanakan oleh 

peneliti lain, dan membuktikan adanya faktor pendukung dari masing-masing 

sekolah yang bersangkutan. Beberapa penelitian yang terkait dengan 

perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Khanifah, dkk. (2012) yang berjudul Pemanfaatan 

Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dengan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai 

sumber belajar. Pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk belajar melalui penemuan dan pengalaman secara langsung dan 

menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hasil 
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penelitian menunjukan bahwa hasil belajar sisa untuk tiga aspek (kognitif, 

afektif, dan psikomotorik) mengalami peningkatan signifikan. 

2. Penelitian oleh St Syamsudduha dan Muh. Rapi (2012) yang berjudul 

Penggunaan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar. Penelitian ini bertujuan dalam penggunaan 

lingkungan sekolah dalam pembelajaran dimaksudkan menarik perhatian 

peserta didik dengan materi yang berhubungan dengan lingkungan. Belajar 

dengan pendekatan lingkungan  berarti peserta didik mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengamati sendiri apa-apa 

yang ada di lingkungan sekitar, baik lingkungan rumah maupun 

lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar terdapat peningkatan terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

3. Penelitian oleh Ming-Te Wang dan Rebecca Holcombe (2010) yang 

berjudul Adolescents’ Perceptions of school Environment, Engagement, 

and Academic Achievement in Middle School. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan persepsi antar peserta didik, keterlibatan 

sekolah dan prestas akademik peserta didik. Penelitian ini menemukan 

bahwa persepsi peserta didik tentang lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap prestasi akademik mereka baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

4. David J Shernoff, dkk (2016) yang berjudul Student Engagement as a 

Function of Environmental Complexity in High School Classrooms. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan antara kualitas 

lingkungan belajar dan kualitas penglaman peserta didik di 6 bidang studi 
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yang berbeda. Kualitas dari lingkungan belajar di konseptualisasikan 

dalam kompleksitas lingkungan, atau danya tantangan lingkungan dan 

dukungan lingkungan yang serentak. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kompleksitas lingkungan dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, 

kesenangan, minat, harga diri, dan motivasi intrinsik peserta didik. 

Beberapa penelitian yang relevan  di atas  dapat diketahui bahwa 

keempat penelitian tersebut membahas fokus masalah yang berbeda 

namun memiliki topik dan inti pembahasan yang sama yaitu Lingkunga 

Sekolah. Penelitian di atas menekankan pada peningkatan hasil belajar 

peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Penelitian ini 

memiliki unsur pembahasan yang sama dengan permasalahan yang 

ditemukan di sekolah tempat penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian terdahulu di atas tersebut yaitu pemanfaatan 

lingkungan sekolah bukan hanya menjadi sumber belajar namun juga bisa 

digunakan sebagai media pembelajaran yang kreatif dan efektif yang bisa 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat 

melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Pandak, Kecamatan Baturaden 

Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan observasi dan diketahui bahwa 

sekolah tersebut memanfatkan 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. Pembelajaran dengan memanfaatan 
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lingkungan sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan karena adanya kendala 

atau faktor yang menghambat. Adanya hal tersebut, maka peneliti ingin 

mengetahui pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dalam 

menumbuhkan karakter kreatif di SD Negeri 02 Pandak. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan 

penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan 

gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Lingkungan Sekolah 

Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai sumber 

belajar di sekolah dasar 

Sumber Belajar 

Dampak pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dalam menumbuhkan karakter kreatif pada pesertas didik di sekolah 

dasar 

Faktor pendukung dan Penghambat dalam pemanfaatan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar dalam menumbuhkan karakter 

kreatif pada peserta didik di sekolah dasar 
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