BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru adalah mengelola
pengajaran dengan lebih efektif, dinamis, efisien dan positif, yang ditandai
dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara dua subjek
pengajaran. Guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing,
sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk
memperoleh perubahan diri dalam pengajaran.1
Pengelolaan pengajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan
pada prinsip-prinsip pengajaran. Guru harus mempertimbangkan segi dan
stragtegi pengajaran, dirancang secara sistematis, bersifat konseptual tetapi
praktis-realistik dan fleksibel, baik yang menyangkut masalah interaksi
pengajaran, pengelolaan kelas, pendayagunaan sumber belajar (pengajaran),
mapun penilaian pengajaran2
Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran
antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik oleh
guru maupun oleh peserta didik. Hal tersebut lebih di persulit lagi oleh suatu
kondisi

yang

turun

temurun,

dimana

guru

mendominasi

kegiatan

pembelajaran. Dalam Kurikulum 2013, guru hendaknya tidak lagi berperan
sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran
dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar.
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Dengan demikian, tidak ada lagi anggapan bahwa kegiatan pembelajaran baru
dikatakan sempurna kalau ada ceramah dari guru. untuk memperoleh hasil
belajar yang optimal peserta didik dituntut tidak hanya mengandalkan diri
dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri
aneka ragam sumber belajar yang diperlukan.3
Fenomena yang kita lihat sekarang ini, sumber-sumber belajar yang
tersedia di lingkungan kita masih kurang dimanfaatkan sehingga pelaksanaan
proses belajar mengajar juga kurang optimal yang lebih jauh mengakibatkan
mutu pendidikan yang kita harapkan belum lagi tercapai.4
Sebenarnya, Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya
wawasan dan pengetahuan anak didik, karena mereka belajar tidak terbatas
oleh empat dinding kelas. Selain itu kebenarannya lebih akurat, sebab anak
didik mengalami langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca
inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kalau di kelas
lebih banyak belajar teori pengetahuan sedangkan dalam masyarakat
(lingkungan) adalah tempat untuk mengaplikasikan teori-teori.5
Melihat kondisi seperti ini, maka perlu diadakan strategi baru yang
memanfaatkan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, khususnya
pada pelajaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembelajaran lebih
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menyenangkan dan terkesan melekat pada siswa dibanding guru hanya
bertindak sebagai penceramah6
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 29

            
       
Artinya: Dia-lah Allah yang Menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu dan Dia Berkehendak Menuju langit, lalu dijadikan-Nya
tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.7
Menurut Abuddin Nata dalam tafsir al-Maraghi Jilid I menafsirkn surat
al-Baqarah ayat 29 ‘’tentang apa yang ada dibumi untuk dimanfaatkan oleh
manusia. Pemanfaatan ini dapat dilakukan melalui salah-satu dari dua jalan. 1)
Dengan cara memanfaatkan materi yang ada dibumi untuk mendukung
kelangsungan hidup jasmaniah, seperti penggunaannya sebagai bahan
makanan atau perhiasan dalam kehidupan duniawa; 2) Dengan cara
merenungkan dan mengambil pelajaran terhadap sesuatu yang tak dapat
digapai oleh tangan secara fisik yang dengan cara demikian akan dapat
mengetahui kekuasaan Allah yang menciptakannya, dan yang demikian
bermanfaat sebagai santapan jiwa. Berdasarkan dua cara ini, maka dapat
diketahui bahwa pada dasarnya kepada manusia dibolehkan untuk
memanfaatkan segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini, dan tidak ada hak
bagi makhluk untuk mengharamkan terhadap sesuatu yang dibolehkan oleh
Allah tersebut, kecuali dengan izin-Nya.’’8
6

Hamzah B.Uno. Belajar dengan Pendekatan PAILKEM.( Jakarta: PT.Bumi Aksara.
2013) hal.136-137.
7
Deperteman Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Bandung:Diponegoro .2000)
hal.6
8
Abuddin Nata. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan. (Jakarta:Rajawali Pers.2014) hal.106-107

4

Selain itu, pembelajaran hendaknya jangan terfokus dikelas saja karena
pengalaman membuktikan bahwa pemberian materi yang hanya dikelas
membuat peserta didik bosan dan melelahkan, oleh sebab itu lingkungan
dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Dengan cara demikian yang diperoleh
peserta didik bukan hanya sebatas apa yang disampaikan guru saja, tetapi juga
belajar dari penelitian dan pengamatan terhadap suatu objek yang ada
dilingkungan sekitar.9
Ada 2 macam cara yang dapat dilakukan oleh

guru dalam

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu:
1. Membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk
keperluan pelajaran
2. Membawa sumber-sumber dari masyarakat kedalam kelas pengajaran
untuk kepentingan pelajaran
Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk melakasanakan prinsip
lingkungan diantaranya adalah:
1. Memberi pengetahuan tentang lingkungan peserta didik
2. Mengusahakan agar alat yang digunakan berasal dari lingkungan yang
dikumpulkan baik oleh guru maupun peserta didik.
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan
penyelidikan sesuai dengan kemampuannya melalui bacaan-bacaan dan
observasi, kemudian mengekspresikan hasil penemuannya dalam bentuk
percakapan, karangan, gambaran, pameran, perayaan dan sebagainya 10
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis di SMA
Negeri 1 Tambang bahwasanya dilingkungan fisik sekitar sekolah memiliki
lingkungan yang cukup baik untuk dijadikan sebagai sumber belajar seperti
dekat dengan Pasar, kegiatan pertanian, kegiata industri dan pariwisata.
Namun, masih saja terlihat gejala-gejala yang timbul akibat kurangnya
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar oleh guru seperti:
1. Aktivitas pembelajaran ekonomi hanya terjadi di dalam kelas saja.
2. Pembelajaran ekonomi masih berpusat pada guru sebagai sumber belajar

utamanya.
3. Guru ekonomi belum mampu menggali potensi lingkungan secara optimal

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
4. Guru ekonomi masih berpatokan pada buku paket ekonomi saja sebagai

sumber belajar.
Apabila kenyataan diatas diabaikan dan dibiarkan terjadi terus
menurus akan sangat munggkin tujuan dari proses pendidikan tidak dapat
tercapai. Dari gejala diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Upaya Guru Ekonomi Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber
Belajar Di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten

Kampar”.

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini
maka penulis merasa perlu adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut:
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1. Upaya
Dalam kamus Bahasa Indonesia upaya berarti usaha, daya atau
ikhtiar11
Sementara itu, pengertian upaya dalam Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia disamakan dengan kata ‘’usaha’’ yang mempunyai arti usaha
dan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.12
Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan apa yang
dilakukan seseorang guna mencapai tujuan yang diharapkan untuk
memecahkan suatu persoalan.
2. Guru
Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan
pembelajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai
kedewasaan masing-masing.13
Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahan, melatih. menilai dan
mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal.14
Jadi

dapat disimpulkan bahwa

guru merupakan pendidik

profesional yang memiliki tanggung jawab membantu peserta didik untuk
mencapai tujuan pembelajaran.
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3. Memanfaatkan lingkungan
Winaputra dan Hamzah B Uno mengatakan bahwa pemanfaatan
lingkungan didasarai oleh pendapat pembelajar yang lebih bernilai, sebab
para siswa diharapkan dengan peristiwa dan keadaan yang seharusnya.
Samatowa dalam Hamzah B Uno mengatakan bahwa pembelajaran
dapat dilakukan diluar kelas (out door education) dengan memanfaatkan
lingkungan sebagai laboratorium alam.15
Jadi dapat disimpukan bahwa memanfaatkan lingkungan adalah
bentuk strategi yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk mendapatkan
hasil pembelajaran yang lebih bernilai.
4. Sumber belajar
Pengertian sumber belajar yang dikemukakan oleh Association for
Educational Communication and Technology (AECT ) yiatu berbagai atau
semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat
digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi
sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar.16
Sumber belajar dalam buku Trianto Ibnu Badar al-tabany adalah
segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara
fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar.17
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar
adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan pada kegiatan belajar
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yang berguna untuk mempermudah guru maupun peserta didik dalam
mencapai tujuan belajar.
C. Permasalahan
1. Fokus Masalah
Peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu
pada upaya guru ekonomi memanfaatkan lingkungan sebagai sumber
belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar.
Lingkungan yang di maksud oleh penulis adalah lingkungan fisik di
sekitar sekolah yang dapat di manfaatkan sebagai sumber belajar.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya guru
ekonomi memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya
guru ekonomi memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Sekolah
Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan dalam
upaya memanfaatkan sumber belajar yang ada guna proses
pembelajaran berlangsung.
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b. Bagi Guru
Diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam
memecahkan masalah menyangkut penggunaan sumber belajar yang
dapat dikembangkan untuk proses belajar mengajar ekonomi.
c. Bagi siswa
Diharapakan

siswa

mampu

pemahaman dalam pelajaran ekonomi

meningkatkan

kemampuan

guna mencapai hasil yang

maksimal.
d. Bagi Peneliti
Landasan untuk menjadikan bahan kajian dan sebagai syarat
untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Jurusan Pendidikan
Ekonomi.

