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ABSTRAK
PEMANFAAT LINGKUNGAN SEKITAR SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN IPS DI MIN 10 BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Delafida Rosyada

Skripsi ini mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan sebagai media
pembelajaran IPS pada MIN 10 Kedamaian kota Bandar Lampung. Melalui
lingkungan sekitar, peserta didik diajak untuk memetik berbagai pengalaman dan
pengetahuan di luar kelas dalam suasana yang rilek dan santai, tidak sebagaimana
di ruang kelas. Ketika peserta didik dikenalkan dengan materi tentang
keanekaragaman hayati, maka media lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan
sebagai media belajar. Masalah penelitian ini ada dua, yakni bagaimana
pemanfaatan media lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran IPS di MIN
10 dan apakah pemanfaatan media lingkungan sekitar terhadap pembelajaran IPS
di MIN 10 Kedamaian Bandar Lampung cukup efek. Tujuan penelitian yaitu
untuk mengetahui proses pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media
pembelajaran IPS dan efektivitasnya bagi pembelajaran IPS. Metode penelitian
yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan alat pengumpul data utama yaitu
observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pemanfaatan
lingkungan alam sebagai media pembelajaran IPS di Kelas V MIN 10 Kedamaian
kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, dari kegiatan persiapan,
pelaksanaan dan tindak lanjut. Lingkungan yang digunakan sebagai media
pembelajaran yakni di halaman dalam sekolah, di halaman luar gedung sekolah, di
Taman Makam Pahlawan dan Museum Lampung. Inilah tempat-tempat belajar di
luar kelas yang dirancang untuk pembelajaran IPS kelas V MIN 10 Bandar
Lampung. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran cukup
efektif untuk memacu peserta didik aktif mengamati, berdiskusi kelompok dan
bertanya-jawab. Belajar di lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan
buatan ini dianggap mengasyikkan bagi peserta didik, di mana guru (fasilitator)
memberitahu kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada hari
itu dan kegiatan yang akan dilaksanakan cukup efektif.

Kata kunci: Lingkungan sekitar, media pembelajaran, IPS
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MOTTO

            

Artinya: "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain"(QS. Adzariyat: 6-8).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahpahaman maka terlbih dahulu akan dijelaskan
maksud judul Skripsi ini. Skripsi ini berjudul: "Pemanfaatan Lingkungan Sekitar
Sebagai Media Pembelajaran IPS di MIN 10 Bandar Lampung". Adapun yang perlu
ditegaskan adalah sebagai berikut:
Pemanfaatan,

yakni

menggunakan

dan

menyiapkan

sesuatu

untuk

dilaksanakan. Dalam hal ini menyiapkan atau menggunakan lingkungan sekitar
sebagai media pembelajaran.
Lingkungan sekitar yang dimaksud Skripsi ini yaitu lingkungan yang berada
di luar ruangan kelas atau lingkungan outdoor, baik yang masih berada di sekitar
sekolah atau

sudah di luar lokasi sekolah.1 Ada juga pendapat yang menyatakan

bahwa lingkungan sekitar adalah lingkungan alam atau sering juga disebut
lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Maksudnya
yaitu pembelajaran di luar kelas yang merupakan upaya untuk mengarahkan peserta
didik melakukan aktivitas yang dapat membawa mereka mengamati lingkungan
sekitar. 2
Media Pembelajaran, yaitu sarana atau alat pembelajaran. Kata media berasal

1

Asarpin, Belajar Asyik Bersama Alam: Esai-esai Pendidikan, Persekolahan, dan
Lingkungan, 3S, Bandar Lampung, 2019, h. 32
2
Moh. Zaiful Rosyid, Rofiqi dan Siti Yumnah, Outdoor Learning: Belajar di Luar Kelas,
Literasi Nusantara, Malang, Cet.ke-1, Juli 2019, h. 1

2

dari

bahasa latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟,‟perantara‟ atau

‟pengantar‟ terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima.3
Jadi, media adalah suatu sarana penunjang pembelajaran yang berupa materi,
tempat, atau peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memperoleh gambaran tentang pengetahuan.
IPS adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah dasar atau
Madrasyah Ibtidaiyah. Pelajaran IPS mengandung permasalahan sosial dan
kemasyarakatan, sebagai himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial.
Berdasarkan penegasan atas istilah-istilah dalam judul Skripsi di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini yaitu suatu rencana penelitian dengan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media bagi proses pembelajaran mata
pelajaran IPS di Madrasah Ibtiadaiyah Negeri 10 Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul Skripsi ini yaitu:
1. Lingkungan sekitar belum banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran IPS
di MIN padahal lingkungan sekitar dapat mendorong minat dan motivasi belajar
peserta didik, khususnya pelajaran IPS.
2. Belajar di lingkungan sekitar sejalan dengan pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial
kemasyarakatan yang diharapkan dapat memacu semangat belajar siswa.

3

Daryanto, Media Pembelajaran, Edisi Ke-II, Gava Media, Yogyakarta, 2017, h. 4

3

C. Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran di sekolah atau madrasah semestinya mengacu pada
proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Bukan hanya guru
saja yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Antra guru dengan peserta didik
harus berkerja sama untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu, pembelajaran harus didesain sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran
dapat memacu belajar peserta didik menjadi lebih aktif dan terlibat penuh dalam
proses pembelajaran. Maka, di sini diperlukan rancangan metode, strategi, sumber
belajar, model dan yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Apalagi
anak usia sekolah dasar yang akan lebih senang jika setiap pembelajaran menarik dan
anak mendapatkan pengalaman baru didalamnya.
Model pembelajaran tidak hanya menjadikan belajar lebih aktif, akan tetapi
juga akan menambah kegairahan sekaligus menghargai perbedaan individu dan
beragamnya kecerdasan anak. Salah
diperhatikan

oleh pendidik

satu

adalah

model
model

pembelajaran
pembelajaran

yang
langsung

perlu
dan

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran sehingga didalamnya
memberikan

pengalaman langsung dan kebermaknaan bagi anak khususnya anak

usia sekolah dasar sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan
efisien sekaligus menyenangkanMedia pembelajaran termasuk salah satu faktor
penunjang bagi keberhasilan pendidikan. Media pembelajaran yang tepat, yang

4

diberikan kepada peserta didik, sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar.
Oleh karena itu, media pembelajaran tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses
pendidikan dan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa
pelaksanaan pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada
media.
Media dapat disebut juga sebagai sarana atau alat peraga pendidikan. Kata
"media" merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang secara harfiah diartikan
sebagai “perantara atau pengantar” dalam berkomunikasi.4 Dan media yang
dimaksudkan adalah media yang digunakan sebagai alat, bahan dan sumber dalam
kegiatan pembelajaran. Sumber dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian,
maka media diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan pembelajaran dari
pengirim ke penerima pesan.
Bila dilacak dari akar katanya, kata "media" berasal dari bahasa latin medius
yang secara harfiah berarti „tengah‟,‟perantara‟ atau ‟pengantar‟. Gerlach & Ely
(1971) memberikan pengertian bahwa media adalah setiap orang, materi, atau
peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap.5
Media pembelajaran cukup banyak dan beragam. Namun demikian media
dapat dipahami sebagai sarana yang dapat digunakan guru ketika mengajar untuk
membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikannya kepada peserta

4
5

Daryanto, Op.Cit., h. 4
Ibid., h. 5

5

didik.6
Melalui penggunaan media yang tepat, maka diharapkan proses pembelajaran
akan berjal;an dengan suasana menyenangkan dengan hasil belajar yang
memuaskan. Selama ini masih banyak guru yang kurang tepat menggunakan media
pembelajaran sehingga peserta didik merasa jenuh dan bosan. Media yang umum
digunakan adalah media yang seragam dan kurang merangsang minat dan keinginan
peserta didik.
Ketepatan memilih media menjadi suatu kunci keberhasilan pembelajaran di
kelas.7 Salah satu media pembelajaran yang masih jarang digunakan di sekolahsekolah negeri adalah lingkungan sekitar. Bentuk media ini berbeda dengan
umumnya media. Lingkungan sekitar yang dimaksud yaitu lingkungan alam yang
berada di luar kelas yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media pembelajaran.
Lingkungan sekitar merupakan media yang penting dikenalkan kepada peserta didik
karena menurut Deny Setiawan dkk, berperan penting dalam meningkatkan
semangat belajar peserta didik.8
Melalui lingkungan sekitar, peserta didik diajak untuk memetik berbagai
pengalaman dan pengetahuan dalam suasana yang rilek dan santai, tidak
sebagaimana di ruang kelas. Misalnya, ketika peserta didik dikenalkan dengan
materi tentang keanekaragaman hayati, maka media lingkungan sekitar jauh lebih
6

Moh. Zaiful Rosyid, Rofiqi dan Siti Yumnah, Op.Cit., h. 35
Mardhotillah Nachrawie, "Sumber Belajar Lingkungan Dalam Pembelajaran IPS di SMPN 1
Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu", dalam Jurnal Pendidikan Volume 03 Nomor 01, 2017, h. 4
8
Denny Setiawan dkk., Komputer dan Media Pembelajaran, Departemen Pendidikan
Nasional bekerjasama dengan Universitas Terbuka, Jakarta, cet.ke-4, 2018, h. 6.1
7

6

tepat digunakan untuk belajar. Inilah hakikat belajar di alam dan bersama alam. 9
Melalui media lingkungan alam, peserta didik dapat belajar langsung pada
lingkungan alam dengan suasana yang sangat berbeda dengan ruang kelas. Belajar di
luar kelas jauh lebih rileks dan menyenangkan buat para peserta didik karena berada
di alam terbuka.
Tujuan membawa peserta didik atau anak-anak belajar di luar kelas dengan
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar, adalah untuk mengenal
lingkungan sekitar, melatih kepekaan anak, dan memberikan suasana yang segar dan
menyenangkan bagi anak-anak.10
Kecintaan kepada lingkungan hidup hendaknya ditanamkan kepada anakanak sejak dini. Belajar di lingkungan sekitar lebih asyik dan menyenangkan. 11 Oleh
karena itru cukup relevan menjadikan lingkungan sekitar sebagai media
pembelajaran. Banyak keuntungan yang didapat dari belajar di alam. Selain suasana
belajar yang menyenangkan dan mengasyikkan buat anak-anak, juga melatih
kepekaan anak akan problematika dan permasalahan di bidang lingkungan hidup. Ini
penting agar anak memilki kesadaran akan merawat alam dan lingkungan hidup
sehingga lingkungan tetap terjaga lestari dan tidak rusak atau tercemar.12
Media lingkungan sekitar pada dasarnya membantu dan mendorong para
9

Deliya Elmovrian, Andreas Priyono Budi Prasetyo, dan Saiful Ridlo, "Keanekaragaman
Jenis Kupu-Kupu di Wana Wisata Penggaron sebagai Bahan Penyusun Modul Pembelajaran Biologi",
dalam Journal of Innovative Science Education Volume 5 Nomor 01, 2017, h. 2
10
Asarpin, Op. Cit., h. 24
11
Tim Jurnalis Sekolah Alam Lampung, Sekolah Asyik, Terbitan Yayasan Sekolah Alam
Lampung, Bandar Lampung, Cet.ke-2, 2019, h. 18
12
Ibid., h. 25

7

Peserta Didik agar dapat membangkitkan minatnya pada pelajaran. Membantu
mereka dalam mengembangkan kemampuan berinteraksi, bekerjasama, melatih
kepekaan dan menangkap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Peserta didik
dapat diajak menulis, melukis, mengamati, mengambar, serta membantu mereka
menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi pelajaran.13 Demikian pula pemahaman
pengertian mengenai kemasyarakatan dapat diperoleh dari media lingkungan. Dalam
situasi tertentu, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran
merupakan sumber terbaik untuk tujuan penelitian atau penyelidikan.
Lingkungan sekitar merupakan sarana bagi peserta didik, di mana peserta
didik dapat beraktivitas, berekreasi, berinovasi, termasuk mengembangkan pikiran
sehingga membentuk perilaku baru dalam kegiatannya. Dengan kata lain lingkungan
dapat dijadikan sebagai “laboratorium” atau tempat bagi peserta didik untuk
bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan
konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. 14
Lingkungan merupakan wadah di mana peserta didik dapat mengungkapkan
seluruh pikiran dan kegiatannya dalam proses pembelajaran. Secara jelas tujuan
pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa: Pendidikan nasional
13

Luh Aryani, Marhaen, W. Suastra, "Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar
Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar IPA Kelas V SD
Gugus IV Kecamatan Sukasada", dalam Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan
Ganesha Program Studi Pendidikan Dasar Volume 3 tahun 2018, h. 8
14
Muhibuddin Fadhil, "Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah
Dasar", dalam Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran Volume 03 Nomor 01, Januari 2017, h.
26

8

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.15
Merujuk kepada firman Allah swt. tentang tujuan pendidikan yang
terkandung dalam QS al-Baqarah/2: 151.

        
        

Artinya:

Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al
kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu
ketahui.16
Ayat di atas bertemakan pembelajaran atau belajar. Ini artinya bahwa proses
untuk belajar sudah diingatkan oleh Allah swt akan pentingnya belajar. Dimyati dan
Mujiono dalam bukunya, menyebutkan bahwa belajar merupakan hal yang dapat

15

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Badan penerjemah Al-Qur'an,
Jakarta, 2018, h. 244
16

9

dipandang dari dua sisi, yaitu dari peserta didik dan dari sisi guru. Dari sisi siswa
hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila
dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut
terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan dari
sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesainya bahan pelajaran.
Dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, masih terdapat kendala mengenai
kurang dimanfaatkannya lingkungan sekitar sebagai media belajar.17 Padahal selama
ini menurut penelitian Uus Yusmantara yang dipublikasikan di jurnal, terdapat image
atau anggapan bahwa pelajaran IPS termasuk pelajaran yang membosankan dan
cenderung kurang disenangi dan diminati oleh sebagian besar siswa.

18

padahal

pembelajaran IPS adalah pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan objek
nyata yang berada di suatu lingkungan tertentu, sehingga ketika peserta didik
mengenal objek pembelajaran secara langsung akan lebih mudah dipahami dan
dikenal.
Hakekat belajar pada dasarnya menumbuhkan proses perubahan tingkah laku
berkat pengalaman dan latihan. Tanpa pengalaman dan latihan sangat sedikit proses
belajar dapat berlangsung. Pengalaman adalah suatu interaksi antara individu dengan
lingkungan pengamatannya, dalam interaksi itulah individu belajar, ia memperoleh

17

Nila Dwi Susanti, "Memanfaatkan Lingkungan Sekitar sebagai Sumber Belajar dengan
Tema Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar", dalam Jurnal
Unisba, Jurnal Universitas Pendidikan Surabaya, Volume 01 Nomor 02 tahun 2018, h. 82
18
Uus Yusmantara, "Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar IPS
terhadap Pemahaman Konsep dan pengembangan Sikap Kepedulian Sosial Siswa Sekolah dasar",
Jurnal Pendidikan Universitas Sumatera Utara, Edisi 1 Nomor 10 Tahun 2017, h. 2
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pengertian, sikap, keterampilan dan sebagainya. Mengajar adalah membimbing
peserta didik belajar. Maka guru meski mengatur lingkungan sebaik-baiknya
sehingga tercipta lingkungan sebagai komponen pengajaran yang penting
kedudukannya secara baik dan memenuhi syarat.
Perlu juga dipahami bahwa usia sekolah adalah usia bermain dan perkenalan.
Oleh karena itu, lebih baik jika pembelajaran yang disampaikan mengandung unsur
perkenalan langsung terhadap lingkungan sekitar. Sehingga selain tujuan
pembelajaran tercapai, peserta didik juga dapat menemukan hal-hal baru serta dapat
mengembangkan pola pikirnya oleh dirinya sendiri.
Akan tetapi, faktanya penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
oleh guru-guru sekolah dasar masih sangat kurang. Pembelajaran pada umumnya
lebih banyak menyampaikan informasi konsep-konsep dan fakta-fakta dengan
metode ceramah secara klasikal. Tidak banyak guru yang menyajikan pembelajaran
dengan permasalahan yang relevan untuk dipecahkan dan didiskusikan secara
kooperatif dalam kelompok kecil yang terarah.
Di sini lingkungan di luar kelas atau lingkungan alam perlu dimanfaatkan
dan dikelola secara baik dan optimal. Sebab peserta didik kita terbiasa dan sering
terfokus pada lingkungan kelas saja. Dipandang dari segi potensi, lingkungan di
luar sekolah perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memberikan variasi
dalam proses pembelajaran. Lingkungan alam ini bisa sangat efektif bila guru
mampu memanfaatkannya dengan kreatif. Di samping itu pemanfaatan lingkungan
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alam dapat memperkaya strategi mengajar guru.
Lingkungan sekitar merupakan sarana bagi peserta didik, di mana peserta
didik dapat beraktivitas, berekreasi, berinovasi, termasuk mengembangkan pikiran
sehingga membentuk perilaku baru dalam kegiatannya. Dengan kata lain lingkungan
dapat dijadikan sebagai “laboratorium” atau tempat bagi peserta didik untuk
bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan
konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Lingkungan
merupakan wadah di mana peserta didik dapat mengungkapkan seluruh pikiran dan
kegiatannya dalam proses pembelajaran.
Dari hasil pra-survei yang dilakukan di MIN 10 Bandar Lampung, diketahui
masih rendahnya minat dan motivasi belajar IPS peserta didik. Hal ini salah satunya
dipicu oleh beragam faktor. Namun salah satunya adalah faktor kurang
dimanfaatkannya lingkungan alam sebagai media belajar. Walau pun lingkungan
sekitar sudah digunakan sebagai media pembelajaran IPS di kelas V MIN 10 Bandar
Lampung, namun ini masih kurang. Padahal dalam pembelajaran IPS justru akan
mudah dicerna dan dipahami oleh peserta didik serta meningkatkan kemampuan
berpikir kritis peserta didik jika mereka belajar di luar kelas dengan memanfaatkan
lingkungan sekitar sebagai medianya. 19
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS kelas V MIN 10
Bandar Lampung, ibu Yulinda, dikatakan bahwa
19

selama

ini

proses

Isye Ramawati, "Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Pembelajaran untuk
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis", dalam Jurnal GEA, Jurnal Pendidikan Geografi Volume
16 Nomor 01, April 2016, h. 66-67
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pembelajaran

IPS sudah mulai menggunakan media lingkungan, atau

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Siswa diajak
belajar di luar kelas. Menurutnya, peserta merasa seperti rerkreasi dan betah
mengikuti pelajaran karena terasa nyaman dan menyenangkan.
Dari hasil observasi dan wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa media
lingkungan sekitar relevan digunakan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar
karenan menyenangkan bagi peserta didik belajar di alam terbuka.
Selama ini yang dikeluhkan di sekolah dasar salah satunya adalah bahwa
pembelajaran IPS di Sekolah Dasar masih rendahnya daya serap siswa terhadap
pemahaman materi yang diajarkan guru di kelas. Dari beragam sebabnya, yang perlu
mendapat

perhatian

serius

yakni

kurang optimalnya

pemanfaatan

media

pembelajaran lingkungan sekitar. Artinya, proses pembelajaran IPS mesti
dilangsungkan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai
media pembelajaran. Hal ini dapat mengatasi problem-problem yang disinggung di
atas.
Di MIN 10 Bandar Lampung diterapkan media lingkungan sekitar sebagai
media pembelajaran IPS, terutama di kelas V. Hal ini menarik diteliti untuk
mengetahui implementasi atau pelaksanaan pembelajaran melalui media lingkungan
sekitar terhadap pembelajaran IPS kelas V MIN 10 Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah
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Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang penting. Kalau
masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi,
maka rumusan masalahnya itu merupakan suatu pertanyan yang akan dicari
jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara
masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan penelitian harus didasarkan
pada masalah.20
Dengan demikian permasalahan adalah kesenjangan antara yang seharusnya
dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya berdasarkan teori dalam latar belakang
masalah, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pemanfaatan media lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran
IPS di MIN 10 Kedamaian Bandar Lampung?
2. Apakah pemanfaatan media lingkungan sekitar terhadap pembelajaran IPS kelas V
di MIN 10 Kedamaian Bandar Lampung cukup efektif?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk

mengetahui

pemanfaatan media lingkungan sekitar sebagai media

pembelajaran IPS di MIN 10 Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan media lingkungan sekitar terhadap
pembelajaran IPS kelas V di MIN 10 Bandar Lampung cukup efektif.

20

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Alfabeta, Bandung, Cet 13, 2017, h. 55.
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F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai tambahan
wawasan dan pengetahuan di bidang media pembelajaran, khususnya media
lingkungan sekitar sehingga menjadi bekal bagi peneliti di kemudian hari. Selain itu,
manfaat penelitian ini menambah masukan bagi guru pembelajaran IPS di tempat
penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan
lingkungan alam sebagai media pembelajaran IPS di Kelas V MIN 10
Kedamaian kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, dari kegiatan
persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Cara guru mengemas pembelajaran
sangat berpengaruh pada kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik.
Lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sangat menguntungkan bagi proses
pembelajaran IPS, hal ini disebabkan karena sumber belajar dekat dengan
siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam proses memahami sumber belajar.
Lingkungan mampu memberikan sebuah gambaran yang sifatnya holistik dan
autentik, kondisinya sangat heterogenitas, sehingga menunjukkan suatu
sumber

pembelajaran

yang

memerlukan

keterpaduan

antar

materi

pembelajaran.
2. Belajar di lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan buatan ini
dianggap efektif karena mengasyikkan bagi peserta didik. Dengan demikian,
pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran IPS kelas V MIN 10
dapat dikatakan berhasil karena selain menyenangkan bagi peserta didik, juga
efektif melecut dan merangsang keingintahuan peserta didik, keaktifan dan
interaksi langsung dengan bahan atau materi pelajaran.
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B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian dalam pemanfaatan lingkungan alam sebagai
media pembelajaran pada pembelajaran IPS kelas V MIN 10 penelitihanya dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk Kepala Madrasah
a.

Terus menghimbau kepada seluruh guru/fasilitator untuk selalu
memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar.

b.

Kepala Madrasah selalu memotivasi para guru/fasilitator untuk lebih
mengenalkan lingkungan alam kepada peserta didik.

c.

Komunikasi antara kepala madrasah dengan guru harus berjalan efektif
dan harmonis.

2. Untuk Guru
a. Dalam

kegiatan

pembelajaran

semua

guru

dapat

memanfaatkan

lingkungan alam sebagai media dan sumber belajar.
b. Guru dapat menggunakan strategi mengajar yang bervariasi yang dapat
mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik.
3. Untuk Peserta Didik
a. Agar selalu aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran di alam dan
lingkungan
b. Hendaknya ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran peserta
didik jangan suka main sendiri.
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