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Pendahuluan

Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA) berkembang berdasarkan hasil observasi 

manusia. Mata  pelajaran IPA diprogramkan untuk mengembangkan  pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap bagi siswa Sekolah Dasar (SD), mencintai lingkungan serta 

menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan hasil wawancara dengan 

beberapa guru SD dapat dinyatakan bahwa  di beberapa SD sudah memiliki peralatan 

IPA namun masih terbatas baik jumlah maupun macamnya. Keterbatasan peralatan IPA  

di tiap SD merupakan tantangan bagi guru untuk  menentukan strategi pembelajaran IPA 

yang efektif. Alternatif yang dapat  dilakukan  untuk memecahkan permasalahan 

tersebut sehingga pembelajaran IPA di SD menjadi efektif adalah dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA.

Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan lingkungan sekitar merupakan cara 

yang efektif  untuk memusatkan perhatian siswa pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran, mengkonkretkan informasi dan  merupakan sarana belajar yang tidak ada 

habisnya.

Lingkungan sekitar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran IPA 

di SD karena lingkungan dapat berfungsi sebagai sasaran belajar, sumber belajar, 

maupun sarana belajar IPA. Pada dasarnya anak usia SD taraf perkembangan 

intelektualnya termasuk katagori operasional konkret, dengan memanfaatkan  

lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA, maka siswa  dapat memperoleh 

pengalaman konkret sehingga diharapkan lebih mudah dalam memahami konsep IPA. 

Pemberapkan lajaran yang dapat memberikan pengalaman konkret memerlukan media  

atau  sarana  pembelajaran. Menurut Oemar hamalik (1992) dinyatakan bahwa 

menggunakan media IPA  dalam proses  pembelajaran akan memberi sumbangan 

positip, antara lain: 1) membantu mengembangkan pemahaman konsep, 2) memberi 

dasar berpikir konkret sehingga mengurangi verbalisme, dan 3) dapat memberi  

pengalaman nyata.
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Pembelajaran bukan berarti menuangkan pengetahuan tetapi membangun 

pengetahuan anak (Suudi, 2001). Seorang pengamat pendidikan menyatakan bahwa 

faktor utama dalam pendidikan adalah guru, sedangkan kurikulum itu nomor dua. Lebih 

lanjut ditegaskan bahwa seandainya kurikulum dianggap belum optimal, maka tugas 

guru  yang mengoptimalkan. Guru adalah penentu keberhasilan proses pembelajaran 

(Hamalik, 1992). Oleh karena itu inovasi dan kreativitas guru harus ditingkatkan 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih  bermakna.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas diperlukan pembelajaran yang 

menekankan keterlibatan siswa perlu diupayakan pembelajaran yang lebih menekankan

pada proses, yaitu pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa aktif baik fisik 

maupun mentalnya, yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan eksplorasi, 

percobaan, diskusi, atau kegiatan lain dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian dalam proses pembelajaran IPA siswa betul-

betul mendapatkan pengalaman nyata. Pembelajaran IPA di SD diharapkan dapat 

mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap secara optimal. Guru 

berperan sebagai organisator, fasilitator, dan motivator. 

IPA dan Pembelajaran IPA ?????

Pembelajaran merupakan suatu proses, berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran dipengaruhi oleh peran guru dan aktivitas siswa. Guru merupakan 

pemegang peranan penting di kelasnya, oleh karena itu diharapkan dapat membimbing 

dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran terutama bagi siswa usia SD 

(hamalik, 1992).

Prinsip belajar adalah “learning by doing”. Lebih lanjut ditegaskan bahwa 

belajar akan lebih bermakna jika siswa  yang belajar mengalami atau melakukan sendiri 

(tidak bersifat verbalistik). Secara umum dikatakan bahwa belajar sebagai proses 

interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi dari sesuatu ke dalam diri yang 

belajar dan dilakukan secara aktif dengan segenap panca indera yang ikut berperan.  

Winkel (1999) mendefinisikan bahwa belajar sebagai suatu aktivitas  mental/fisik yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap. Perubahan tersebut bersifat 

tetap dan membekas. Sardiman (2001) menambahkan bahwa belajar merupakan 
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perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, 

melakukan percobaan-percobaan dan sebagainya.  

Menurut Darmojo (1993) IPA adalah kumpulan pengetahuan yang rasional dan 

obyektif tentang  alam semesta dan isinya. Lebih lanjut dinyatakan pada hakikatnya IPA 

dapat dipandang sebagai proses yaitu dari upaya manusia untuk memahami gejala alam 

dengan tata cara yang sifatnya analitis, cermat, lengkap, serta menghubungkan gejala 

alam satu dengan yang lainnya, sehingga keseluruhannya membentuk suatu sudut 

pandang yang baru tentang obyek yang diamati.  IPA dapat dipandang sebagai produk 

yaitu dari upaya manusia untuk memahmi gejala alam, Produk ini berupa prinsip, teori, 

hokum, konsep maupun fakta yang semuanya itu ditunjukkan untuk menjelaskan 

berbagai gejala alam.  IPA dipandang sebagai faktor yang mengubah sikap dan 

pandangan manusia terhadap alam semesta yaitu dari sudut pandang  mitologis menjadi 

sikap ilmiah. Hinnan (1998) menambahkan bahwa IPA merupakan proses pencarian 

berbagai fenomena alam maupun produk. Produk IPA merupakan kumpulan 

pengetahuan yang selalu berkembang, sedangkan proses merupakan cara yang 

digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Carin (1993) IPA berkembang 

tidak hanya ditentukan oleh produk IPA yang berupa kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis, yang dalam penggunaanya secara umum terbatas pada gejala 

atau fenomena alam tetapi juga ditentukan karena metode atau proses untuk 

mendapatkan perolehan berupa produk IPA 

pembelajaran IPA hendaknya dapat mengembangkan tiga dimensi IPA yaitu 

dimensi proses, produk, dan sikap ilmiah. Ahern (1999) menyatakan pembelajaran IPA 

secara efektif memerlukan pendekatan fisik dan  pikiran secara langsung. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa IPA tidak dapat dipelajari tanpa mempraktikkannya, pemahaman 

dapat dicapai apabila siswa  berperan aktif dalam belajar. Kondisi tersebut sesuai untuk 

siswa SD.  Menurut Darmodjo  (1993) perkembangan intelektual anak usia SD adalah 

termasuk katagori operasional konkrit,  maka dalam belajarnya sangat membutuhkan 

pengalaman konkrit.  Di samping itu sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPA di 

SD yaitu lebih menekankan pada proses,  maka dalam kegiatan pembelajaran hendaknya 

dapat  memberikan  pengalaman nyata kepada siswa. Siswa  aktif melakukan eksplorasi, 

percobaan, pengujian, diskusi  atau kegiatan lain yang menekankan siswa aktif dalam 

belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. 
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Peran lingkungan sekitar dalam Pembelajaran IPA di SD/Pengertian  ling kungan  

sekitar 

Sebelum membahas mengenai peran lingkungan dalam proses pembelajaran IPA  

terlebih dahulu perlu dipaparkan  pengertian lingkungan sekitar.  Yang dimaksud dengan 

lingkungan  sekitar yaitu segala sesuatu yang berada diluar/ disekitar individu, baik itu 

berupa makhluk hidup misalnya  hewan, tumbuhan atau manusia maupun berupa benda 

tak hidup berupa tanah, air, udara atau benda apa saja yang berada di sekitar siswa. 

Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dapat menciptakan  

kegiatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif (student 

centered), yaitu kegiatan eksplorasi, percobaan, diskusi atau kegiatan lain untuk 

mengungkap fenomena alam atau segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas keseharian 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekitar. Kegiatan belajar lebih ditekankan

pada aktivitas kontekstual. Maksud dari kegiatan tersebut adalah apa yang dilakukan 

siswa di kelas merupakan refleksi aktivitas siswa di lingkungan tempat tinggalnya atau 

di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian aktivitas belajar dapat di dilakukan  dalam 

kelas, di luar kelas, atau di lingkungan sekolah. Dalam belajar menekankan siswa aktif 

bukan berarti ada kebebasan mutlak bagi siswa dalam berkehendak atau  bertingkah 

laku, namun karena adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki siswa, maka 

menuntut peran aktif dan kreativitas guru dalam menentukan strategi pembelajaran. 

Situasi belajar aktif tersebut tercipta jika  guru memfasilitasi dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berbuat atau belajar,  Peran Guru sebagai organisator, fasilitator, dan 

motivator.  Dalam pembelajaran IPA yang perlu diperhatikan adalah kesiapan guru dan 

kreativitas guru untuk menentukan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar dan menyiapkan media atau sarana belajar yang bervariasi dari 

lingkungan sekitar. Hal ini untuk mengatasi kejenuhan  pada diri siswa. ( Sri 

Sulistyorini, 2006)

Kegiatan pembelajaran yang menekankan proses dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar diharapkan dapat memberi pengalaman konkret bagi siswa, dengan 

demikian pembelajaran menjadi bermakna dan berkualitas. Pembelajaran dikatakan 

berkualitas jika guru menyajikan permasalahan yang menantang, menyenangkan, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, memberi pengalaman sukses, 

mengembangkan kecakapan berpikir dan dalam pembelajarannya  memanfaatkan 
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sumber belajar baik berupa sumber belajar alami maupun hasil desain (Depdiknas, 

2006). Lebih lanjut ditegaskan bahwa prinsip pembelajaran yang berkualitas adalah: (1) 

Siswa terlibat aktif secara intelektual, emosianal untuk melakukan eksplorasi terhadap 

fenomena alam, (2) siswa dilatih untuk menemukan konsep IPA melalui berbagai cara, 

misalnya melalui observasi, diskusi, atau melakukan percobaan, (3) memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas bersama, dan (4) untuk menjadi 

kreatif apabila siswa dibimbing untuk dapat bekerja keras, antusias, dan percaya diri

sehingga diharapkan kreatifitas  siswa berkembang menjadi lebih baik. 

Linkungan sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran siswa SD karena 

dapat digunakan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, maupun sebagai sarana 

belajar.

1. Lingkungan sebagai sasaran belajar. Segala sesuatu di sekitar anak itu 

merupakan obyek untuk dipelajari/diajarkan kepada anak, atau lingkungan 

sebagai  sasaran belajar bagi anak, misalkan kita mempelajari tentang bagian-

bagian tubuh tumbuhan, bagian tubuh hewan atau manusia,  mempelajari struktur 

tanah. Untuk mempelajari materi tersebut di atas maka kita memerlukan  

tumbuhan, hewan, manusia, atau lahan yang ada di lingkungan  sekitar siswa

2. Lingkungan sebagai sumber belajar. Beberapa sumber belajar misalnya guru, 

buku-buku, laboratorium, kebun  sekolah, tenaga ahli, lingkungan sekitar dan 

sebagainya. Lingkungan  merupakan sumber belajar yang tak habis-habisnya 

memberikan pengetahuan bagi anak.  Lingkungan tersebut semakin digali, 

semakin banyak yang kita dapatkan, tidak saja bagi  IPA itu sendiri tetapi juga 

berupa sumber dari berbagai ilmu pengetahuan seperti IPS dan Matematika.

Misalnya dalam mempelajari  pemcemaran lingkungan, dengan memanfaatkan 

lingkungan  yaitu lingkungan yang tercemar dan lingkungan tidak tercemar, 

maka kita dapat memperoleh informasi secara langsung, dapat membandingkan 

antara lingkungan yang tercemar dengan lingkungan yang masih bersih atau yang 

sehat dari  lingkungan sekitar.

3. Lingkungan sebagai sarana belajar. Setiap proses belajar memerlukan  sarana 

belajar, misal ruang kelas dengan perabotnya, laboratorium dengan  

perlengkapannya, perpustakaan dan sebagainya.  Lingkungan sebagai sarana 

belajar yang baik, bahkan  lingkungan sekitar yang alami  menyediakan  bahan–
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bahan yang tidak usah dibeli, misalnya untuk mempelajari proses fotosintesis 

pada tumbuhan hijau kita memerlukan cahaya matahari, udara, dan tumbuhan 

hijau sebagai sarana pembelajaran fotosintesis tersebut.  Dalam mempelajari 

proses pernapasan pada manusia,  maka kita memerlukan udara dari lingkungan 

sekitar.  Dengan demikian lingkungan merupakan sarana belajar yang  ekonomis

(Darmodjo, 1993).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa belajar dengan memanfatkan lingkungan sekitar dapat 

mengembangkan aspek pedagogis. Aspek pedagogis yang dapat dikembangakan  

melalui interaksi dengan lingkungan  adalah:

1. Mengembangkan sikap dan keterampilan. Dengan berinteraksi dengan 

lingkungan alam sekitar, anak dapat merasakan suasana belajar yang nyata. 

Belajar dengan  memanfaatkan lingkungan maka anak akan  dapat melakukan 

observasi langsung, sehingga mereka terlibat langsung atau mengalami secara 

langsung dalam proses belajarnya. Hal tersebut tidak akan dialami siswa jika 

pembelajarannya melalui ceramah. Oleh karena itu belajar melalui interaksi 

dengan lingkungan sekitar  di samping mengembangkan intelektual siswa juga 

dapat mengembangkan sikap, minat dan keterampilannya. 

2. Dapat digunakan  bagi siswa dari semua tingkat perkembangan intelektualnya.

Lingkungan dapat digunakan sebagai sumber dan sarana belajar dari anak TK 

sampai perguruan tinggi yang tingkat keluasan dan kedalamannya berbeda.

3. Dapat  menjadi sumber motivasi belajar anak.  Lingkungan sekitar selalu 

mengandung rahasia alam. Kita berhasil menguak sesuatu pengetahuan maka 

akan  segera muncul sesuatu yang baru yang belum diketahui.  Hal ini 

merangsang  kepada anak untuk  ingin mengetahui yang lebih mendalam dan 

lebih banyak, mengembangkan sikap ingin tahu.

Srategi Menggunakan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran  IPA. 

Srategi Menggunakan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA antara 

lain meliputi: 1) gunakan lingkungan sebagai lahan  pengembangan keterampilan proses.

Dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, guru dapat 

membimbing siswa untuk belajar dalam hal mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, 
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membuat inferensi  dan keterampilan lainnya, 2) gunakan lingkungan sebagai lahan 

pengembangan sikap. Pada hakikatnya  IPA dapat dipandang dari  tiga dimensi yaitu  

dimensi proses, produk dan pengembangan sikap ilmiah.  Sebagai contoh sikap berpikir 

bebas, sikap tidak purba sangka, dan sebagainya. Termasuk sikap mencintai lingkungan

dengan memanfaatkan lingkungan misalnya tugas membuat atau memelihara kebun 

sekolah, melakukan eksperimen dan sebagainya, 3) gunakan lingkungan untuk 

pengayaan. Anak berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang mampu belajar cepat ada 

yang belajarnya lambat.  Perbedaan ini menimbulkan masalah di dalam kelas. Bagi anak 

yang cedas dia akan lebih cepat selesai mengerjakan sesuatu tugas, maka dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar maka  guru dapat memberikan tugas tambahan berupa 

pengayaan bagi anak yang cerdas.

Strategi Penggunaan  lingkungan menurut kelompok umur. Semakin tinggi umur 

semakin  membutuhkan  wawasan lingkungan yang makin luas.  Dimulai dari diri 

sendiri,  kelas, gedung sekolah, lingkungan sekolah, seterusnya dari lingkungan yang 

sempit atau dekat dengan siswa menuju lingkungan yang semakin luas cakupannya.

Lingkungan sekitar dapat berupa media pembelajaran, untuk siswa SD dapat 

dipilih media  atau alat/bahan yang sederhana. Pemilihan alat atau media sederhana 

untuk proses pembelajaran siswa bukan semata-mata karena harganya yang murah  

tetapi karena didasarkan atas kepentingan perkembangan belajar siswa. Dengan media 

sederhana yang telah mereka kenal   dalam kehidupan sehari-hari maka  pusat perhatian 

siswa akan lebih terpusat pada obyek yang diselidiki, bukan terpesona pada media 

buatan pabrik. Dalam pembelajaran IPA agar menjadi efektif perlu memanfaatkan 

lingkungan sekitar dilengkapi dengan  lembar kerja siswa.

Lembar kerja siswa (LKS). LKS dapat berupa kertas kosong atau berbentuk 

formulir untuk ditulisi, digambari atau diisi oleh anak  sesuai dengan petunjuk pada 

LKS.  Sebagian guru ada yang menginginkan  adanya lembar kerja yang lengkap untuk 

setiap kegiatan, namun demikian ada juga yang   hanya menggunakan lembar tempat 

mencantumkan data yang diperoleh.  Dengan menggunakan LKS sebagai kelengkapan 

dalam pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar ada beberapa hal  yang 

perlu diperhatikan, antara lain adalah siswa harus aktif dan guru harus mendapatkan 

masukan untuk mengevaluasi kegiatan siswa.
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Manfaat LKS dalam proses pembelajaran antara lain,: 1) memudahkan guru 

mengelola pembelajaran yaitu mengubah guru sentris menjadi siswa sentris,  2) 

membantu guru dalam mengarahkan siswa untuk menemukan konsep melalui 

aktivitasnya baik secatra kelompok maupun individu,  3) LKS dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan proses, 4) LKS  memudahkan guru memantau 

keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran belajar.

Penampilan LKS  harus menarik.  LKS yang penuh dengan kata-kata dan 

pertanyaan-pertanyaan  yang harus dijawab siswa akan menimbulkan kesan jenuh

sehingga membosankan atau tidak menarik. LKS yang penuh dengan gambar saja maka 

pesan/isinya  tidak akan sampai.  Jadi yang baik adalah LKS yang  memiliki kombinasi 

antara tulisan dengan gambar dengan proporsi yang seimbang.

Penutup. 

IPA dapat dipandang dari tiga aspek yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, dan 

sikap ilmiah. Pembelajaran IPA diharapkan lebih menekankan pada proses, lebih 

menekankan pada belajar (learning) bukan mengajarnya (teaching). Dalam hal ini siswa 

belajar aktif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. 

Belajar aktif khususnya  dalam pembelajaran IPA  perlu keterlibatan fisik 

maupun mentalnya yaitu dengan melakukan  serangkaian kegiatan eksplorasi, 

percobaan, atau diskusi untuk memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar. Kondisi 

pembelajaran tersebut memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman nyata, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih optimal, selanjutnya hasil belajarnya diharapkan 

menjadi lebih baik, lebih bermakna. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Anak usia SD  taraf perkembangan intelektualnya termasuk katagori operasional 

konkret, dengan memanfaatkan  lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA, 

maka siswa  dapat memperoleh pengalaman konkret, sehingga siswa akan merasa lebih 

mudah dalam mempelajari atau memahami konsep IPA.

Manfaat lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran IPA adalah: likungan 

sebagai sasaran belajar, lingkungan sebagai sumber belajar, dan lingkungan sebagai 

sarana belajar. 

Belajar dengan memanfatkan lingkungan sekitar dapat mengembangkan aspek 

pedagogis. Aspek pedagogis yang dapat dikembangakan  melalui interaksi dengan 
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lingkungan  adalah: mengembangkan sikap dan keterampilan, dapat digunakan oleh

siswa dari   semua tingkat perkembangan intelektualnya, dan dapat memotivasi belajar 

siswa 

Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan lingkungan sekitar  menjadi efektif jika 

dilengkapi dengan lembar kerja siswa (LKS). LKS yang menarik apabila  tampilannya 

antara gambar dan tulisan  memiliki kombinasi yang seimbang.

Agar kualitas pembelajaran IPA di SD dapat ditingkatkan menjadi lebih 

berkualitas  dan bermakna maka disarankan kepada guru SD untuk dapat

mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam merancang dan menerapkan 

pembelajaran IPA dengan melibatkan siswa secara aktif serta meamanfaatkan 

lingkungan sekitar.
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Pengenalan 
lingkungan untuk anak usia SD dilakukan untuk.

1. Mengembangkan kemampuan eksplorasi dan investigasi, yaitu kegiatan untuk  
mengamati dan menyelidiki  obyek dan fenomena yang ada di alam.

2. Mengembangkan keterampilam proses sains dasar, seperti melakukan pengamatan, 
mengukur, menggunakan bilangan mengkomunikasikan  hasil pengamatan.

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, senang dan mau melakukan kegiatan diskoveri.
4. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda baik ciri, struktur maupun fungsinya.

Menggunakan lingkungan maka siswa dapat belajar aktif , sesuai dengan hakikat IPA 
dalam pembelajaran menekankan proses.  Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 
dalam pembelajaran IPA maka dapat diciptakan  prinsip belajar dan bermain.
Manfaat bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna untuk anak, misal 
membina hubungan sesama teman, menyalurkan  perasaan tertekan, 

Manfaat bermain untuk perkembangan aspek kognitif. 
Diartikan sebagai  pengetahuan luas, daya nalar dan kreativitas, daya ingat, kemampuan 

bahasa. , 
Memperkenalkan warna bentuk, ukuran. , melatih kepekaan  indera,  menambah 

pengetahuan, mendorong anak mencari tahu hal yang baru, mengembangkan  
bersosialisasi., menyesuaikan dengan teman.
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PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKITAR DALAM 

PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR (SD)

DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PPM

DI SD REJOWINANGUN I
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