
  i 

CETAK KE-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANDUAN 
 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA 2017 



  ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANDUAN 
 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 
 
 

 

PENULIS: 
 

 

NAMA UNIT KERJA EMAIL NO. HP 

Prof. Dr. IGP FMIPA - Universitas samodhaya@yahoo.com 081510125032 

Suryadharma Negeri Yogyakarta   

Dr. Moch. Gamal FKIP - Universitas Negeri mas6amal@yahoo.com 085867383555 

Rindarjono, M.Si Surakarta   
Drs. Supriyono, M.Sc FMIPA - Universitas   

 Negeri Surabaya   

Drs. Kusnadi, M.Pd FBS - Universitas Negeri kusnadi13@yahoo.com 081392149444 

 Yogyakarta   
 
 

 

PENELAAH: 
 

 

NAMA UNIT KERJA EMAIL NO. HP 

Drs. Joko Sudomo, M.A FMIPA - UNY joko_segip@yahoo.co.id, 081311220739 

 Yogyakarta joko.sudomo.yogya@gmail.com  
Dra. Endah Sulistyowati, 

M.Si SMPN 1 Klaten endahsulistyowaty@yahoo.com 081329265000 
 
 
 



  iii 

KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

izin dan kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan 

Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar Sekolah Menengah Pertama. 
 

Panduan Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar Sekolah Menengah 

Pertama dimaksudkan untuk mendukung pemberlakuan Kurikulum 2013 di semua SMP di 

Seluruh wilayah Indonesia. 
 

Panduan ini terdiri atas lima bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Lingkungan Sekolah, Bab III 

PemanfaatanLingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar, Bab IV Pengelolaan 

Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar dan Bab V Penutup. 
 

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahannya, baik 

dalam isi maupun sistematikanya. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan 

saran untuk menyempurnakan panduan ini. Akhirnya, kami mengharapkan semoga 

panduan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi panduan pemanfaatan 

Lingkungan sebagai sumber belajar di SMP. 
 
 
 
 

 

Direktur  
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

 
 
 
 
 
 

 

Dr. Supriano, M.Ed  
NIP. 196208161991031001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................  iii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................  v 
 

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................  1  
A.  Latar Belakang.............................................................................................................  1 

B.  Tujuan.............................................................................................................................  2 

C.  Sasaran ...........................................................................................................................  2 

D.  Ruang Lingkup ............................................................................................................  2 

E. Dasar Hukum .................................................................................................................  2 
 

BAB II LINGKUNGAN SEKOLAH..........................................................................................  4 

A.  Pengertian Lingkungan .............................................................................................  4 

B. Lingkungan sebagai Sumber Belajar ......................................................................  4 

C. Ruang Lingkup Lingkungan Sekolah .....................................................................  5 
 

BAB III PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER  
BELAJAR ............................................................................................................................  8 

A.  Identifikasi Potensi Lingkungan Sekolah ............................................................  8 

B.  Sinkronisasi Fenomena dengan Kompetensi Dasar ..........................................  10 

C.   PenentuanMetode/ModellStrategi Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Sekolah ......................................................................................................  14 

D.  Merancang Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan 

Saintifik ........................................................................................................................  14 
 

BAB IV PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER  
BELAJAR ............................................................................................................................  16 

A.  Rasional .........................................................................................................................  16 

B.  Langkah-langkah Pengelolaan ................................................................................  17 

C.  Mendesain Lingkungan Sekolah Sebagai Bentang Belajar ............................  17 

D.  Keunikan Lingkungan dalam Bentang Belajar ..................................................  18 
 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................................................  25 

 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................................  26  
GLOSARIUM ...........................................................................................................................................  27 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................................................................  29 

 



v 

DAFTAR TABEL 

 

Hal 

Tabel 3.1 Contoh Tabel Inventarisasi Lingkungan untuk Pembelajaran .................................  9 

Tabel 3.2 Data Hasil Pengamatan Lingkungan Sekolah ...............................................................  11 

Tabel 3.3 Contoh Identifikasi Kesesuaian Objek Lingkungan dengan KD  ..........................  13 

 

 



vi 

DAFTAR GAMBAR 

 

    Hal 

Gambar 2.1 Ruang Lingkup Lingkungan Sekolah dan Potensinya  ...................................  6 

Gambar 2.2 Lingkungan dalam pagar sekolah ................................................................................  6 

Gambar 2.3 Lingkungan di luar pagar sekolah yang terjangkau saat jam pelajaran ............  7 

Gambar 2.4 Lingkungan di luar pagar sekolah yang tidak terjangkau pada saat jam 

pelajaran akan tetapi dapat dilaksanakan dalam satu hari ...................................  7 

Gambar 4.1 Potensi Lingkungan Sebagai Sumber Belajar  ................................................................  18 

 

 



vii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Hal 

Lampiran 1 Contoh Model Pemanfaatan Lingkungan Sekolah dalam Pembelajaran ..........  29 

Lampiran 2 Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah ..................  31 

Lampiran 3 Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah ..................  33 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 



1 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 
Pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses disebutkan 

bahwa dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 perlu mengikuti beberapa prinsip 
pembelajaran, antara lain: (1) dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik 
mencari tahu, (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 
aneka sumber belajar, (3) menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah 
siswa, di mana saja adalah kelas, dan (4) adanya pengakuan perbedaan individual serta 
latar belakang sosial budaya peserta didik. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, pembelajaran 
yang dikehendaki dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif, menggunakan 
berbagai sumber belajar, dan bersifat konstruktivistik.  

Salah satu prinsip penting paradigma konstruktivistik adalah bahwa setiap peserta 

didik harus menemukan pengetahuan melalui konstruksi mereka sendiri, dan guru 

memfasilitasi proses tersebut melalui pembelajaran dengan cara-cara yang menjadikan 

informasi bermakna dan relevan baginya (Slavin, 2006). Dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya, peserta didik harus mengalami sendiri suatu aktivitas otentik tersebut 

baik dengan pengalaman aktual  maupun dengan pengalaman  yang disimulasikan 

seperti  yang sesungguhnya. 

Di samping itu, pada pasal 2 Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 tentang 

pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013 dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik: interaktif 

dan inspiratif; menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif; kontekstual dan kolaboratif. Pembelajaran seperti tersebut di atas 

antara lain dapat diwujudkan melalui pembelajaran dengan pengalaman langsung pada 

setting lingkungan yang sesungguhnya. Dengan demikian, lingkungan sekolah 

seyogyanya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya sebagai sumber 

belajar. 

Secara umum, ada dua jenis sumber belajar yang bisa dipergunakan dalam 

pembelajaran di sekolah, yaitu sumber belajar yang  sengaja dirancang secara khusus 

untuk pembelajaran (learning resources by design) dan sumber belajar yang tinggal 

dimanfaatkan (learning resourses by utilization). Lingkungan dapat digunakan sebagai 

sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) dalam arti bahwa 

sekolah tinggal memanfaatkan apa saja yang sudah tersedia di lingkungannya. Selain itu, 

lingkungan dapat pula didesain secara khusus agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar (learning resources by design).   

Lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai sumber belajar. Banyak 

potensi yang berasal dari lingkungan sekolah baik yang berupa lingkungan alam, 

lingkungan sosial, maupun lingkungan buatan yang dapat dieksplorasi untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap. Kita dapat memanfaatkan lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan observasi dan 

eksperimen. Lebih dari itu, lingkungan alam dan lingkungan buatan juga dapat digunakan 

untuk mengembangkan sikap atau karakter terpuji dengan cara mengidentifikasi 

karakteristik atau perilaku-perilaku positip hewan maupun tumbuhan  yang pantas untuk 

ditiru sebagai model. Sebagai contoh, pengamatan terhadap semut-semut yang mampu 

mengangkat makanan berukuran besar secara bersama-sama dapat dijadikan sebagai 

model pengembangan karakter gotong-royong. Demikian juga perilaku lebah yang 
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mengisap madu tanpa merusak bunga, bahkan membantu penyerbukan dapat dijadikan 

sebagai model pengembangan karakter berhati-hati, teliti, dan memberi manfaat kepada 

makhluk lain. 

Sedangkan lingkungan sosial di sekolah, misalnya kantin dan mushola, maupun di 

luar sekolah misalnya pasar, dapat secara langsung dimanfaatkan untuk menanamkan 

sejumlah sikap, misalnya jujur, kerjasama, tertib, dan kebiasaan menjaga kebersihan.    

Namun dalam kenyataannya, bagaimana cara memanfaatkan dan mengelola 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar belum banyak diketahui oleh para guru. 

Berangkat dari hal tersebut perlu dibuatkan suatu buku panduan yang lebih 

operasional, praktis, dan efektif dalam pemanfaatan lingkungan sekolah dalam 

pembelajaran. 

 

B. Tujuan 
Tujuan disusunnya Buku Panduan Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai 

Sumber Belajar ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih operasional, praktis, 

dan efektif bagi guru, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas dalam memanfaatkan 

dan mengelola lingkungan   sekolah  baik   yang  berupa  lingkungan   alam,   

lingkungan   sosial,   maupun lingkungan buatan untuk pembelajaran di sekolah. 

 

C. Sasaran 
Sasaran buku Panduan Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar ini adalah: 
1. Guru, baik secara individual maupun secara kelompok 

2. Pimpinan Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah dan  Wakil Kepala Sekolah) 

3. Pengawas 

 
D. Ruang Lingkup 

Buku Panduan Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar ini 
terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I. Pendahulun, terdiri dari latar belakang, tujuan, 
sasaran, ruang lingkup, dan dasar hukum;  Bab II  Lingkungan Sekolah, berisi bahasan 
tentang  pengertian lingkungan, lingkungan Sekolah sebagai Sumber belajar, serta ruang 
lingkup lingkungan sekolah; Bab III Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber 
Belajar berisi bahasan tentang prosedur umum pemanfaatan lingkungan sekolah dalam 
pembelajaran; Bab IV Pengelolaan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar, berisi 
tentang Rasional, Langkah-langkah Pengelolaan, Mendesain Lingkungan Sekolah 
Sebagai Sumber Belajar, dan Integrasi Keunikan Lingkungan dalam Bentang Belajar; dan 
Bab V Penutup. 

  
E. Dasar Hukum 

1.   Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2.  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

4.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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5.  Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum  Sekolah Menengah 

Pertama. 

6. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 

dan Menengah. 
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BAB II  

LINGKUNGAN SEKOLAH 
 

 
 

A. Pengertian Lingkungan 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Dalam Undang-

undang  No 4  Tahun 1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan  
Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lainnya. 

Ditinjau dari sifatnya, lingkungan bisa dibagi  menjadi  dua macam, yaitu lingkungan 

alamiah dan lingkungan buatan. Lingkungan alamiah adalah lingkungan alam asli ciptaan 

Tuhan yang Maha Esa yang ada di sekitar manusia. Lingkungan alamiah ini bisa berupa 

lingkungan biotik/lingkungan biologis/ atau lingkungan alam hayati, berupa makhluk 

hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lingkungan abiotik/lingkungan 

fisik/lingkungan alam non hayati   yang berupa benda-benda mati seperti air, tanah, batu, 

danau, pantai, laut, angin, dan sebaginya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang 

sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan buatan ini juga bisa 

berupa lingkungan biotik maupun abiotik. Beberapa contoh lingkungan buatan adalah 

perkampungan, waduk, taman sekolah, kebun sekolah, kolam, pasar, dan sebagainya. 

Ditinjau   dari jenisnya, secara umum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga 

kategori, yaitu: 1) lingkungan biologis (biological environment), 2) lingkungan fisik 

(physical environment), dan 3) lingkungan sosial (social environment). Ketiga kategori 

tersebut berlaku baik pada lingkungan alamiah maupun lingkungan buatan. Lingkungan 

biologis adalah lingkungan alam yang bersifat organis atau berupa makhluk hidup seperti 

manusia, binatang, tumbuhan, atau jasad renik. Lingkungan fisik merupakan segala 

sesuatu di sekitar  manusia  yang  berupa  benda  mati  seperti  tanah,  air,  sinar,  batu,  

gedung,  dan sebagainya. Lingkungan sosial adalah manusia lain di sekitar kita  beserta 

perilakunya yang ikut berpengaruh terhadap perikehidupan kita. Tempat di mana 

masyarakat saling berinteraksi dan melakukan suatu aktivitas secara bersama-sama 

dinamakan lingkungan sosial.  

Lingkungan sosial terdiri atas tiga tingkatan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial ini juga mencakup pola-pola 

hubungan sosial serta kaidah-kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan 

ruang, yang ruang lingkupnya  ditentukan  oleh  keberlakuan  pola-pola  hubungan  sosial  

tersebut   termasuk perilaku manusia di dalamnya. Selain itu lingkungan sosial juga 

ditentukan  oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya.  

 
B. Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Association for Educational Comunication and Tehnology AECT (1977) 
mendefinisikan sumber belajar (learning resources) sebagai 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.  Dilihat  dari bentuknya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi enam 
macam, yaitu: 1) Pesan, 2) Orang, 3) Bahan, 4) Alat, 5) Teknik, dan 6) Lingkungan yang 
sering disingkat dengan POBATL. 

Pesan (message) adalah informasi, ide, ajaran, atau nilai-nilai yang ingin disampaikan 

kepada orang lain atau dipelajari dalam belajar. Pesan ini merupakan sumber belajar 

yang disampaikan secara terselubung melalui berbagai media baik itu cetak, audio, 

audiovisual dan lain-lain. Orang (people) sebagai sumber belajar dipilih yang mempunyai 
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keterampilan atau kemampuan tertentu. Beberapa contoh sumber belajar orang adalah 

guru, tokoh masyarakat, petani, pedagang, sejarawan, politikus, seniman, budayawan, 

teman sekolah, dan sebagainya. Bahan (materials) adalah materi yang berisi pesan-pesan 

pembelajaran yang disampaikan kepada siswa/peserta didik baik dengan menggunakan 

alat presentasi maupan tanpa alat. Contoh sumber belajar yang berupa bahan adalah buku, 

CD, VCD, DVD, gambar,   grafik,   film,   slide,   dan   sebagainya   yang   dirancang   

secara   khusus   untuk pembelajaran.  Bahan  ini  sering  juga  disebut  dengan  perangkat  

lunak  (software).   

Alat (device) adalah perangkat keras yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran   seperti tape recorder, video player, LCD, televisi, laptop, 

handphone, dan sebagainya. Alat ini sering juga disebut dengan perangkat keras 

(hardware). Teknik (technic) adalah prosedur, cara, atau acuan yang dipergunakan untuk 

melakukan suatu aktivitas. Dalam konteks pembelajaran, teknik ini berarti prosedur atau 

cara untuk menggunakan bahan, alat, atau memanfaatkan orang untuk menyajikan 

pesan-pesan pembelajaran. Contoh teknik adalah demonstrasi, imitasi, ceramah,   belajar   

mandiri, menonton televisi, wawancara, dan sebagainya. Lingkungan (setting) adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang berupa lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial. 

Lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan yang merupakan manifestasi dari sifat 

kesempurnaan Tuhan. Banyak keunikan dan rahasia tersembunyi di balik keunikan alam.. 

Berbagai rahasia yang ada di balik fenomena alam tersebut menunjukkan kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, lingkungan alam merupakan objek ilmu yang 

menarik untuk dieksplorasi dan dipelajari secara mendalam dan terus-menerus. 

Rahasia dan keunikan tersebut akan diketahui apabila manusia mampu “membaca‟ 

dan memaknainya melalui pembelajaran yang didesign secara kontruktif .Hal ini sesuai 

dengan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah yang 

merekomendasikan adanya kegiatan pengintegrasian, perluasan dan pendalaman 

pembelajaran yang berbasis lingkungan maupun masyarakat . Penguatan  karakter 

religius, rasa ingin tahu , sosial dan kerja sama dapat di kembangkan melalui  

pembelajaran tersebut.   

Dalam konteks implementasi Kurikulum 2013, lingkungan alam merupakan sumber 

belajar yang sangat potensial untuk dimanfatkan dalam pembelajaran. Pada sisi yang lain, 

pemanfaatan lingkungan dengan berbagai variannya merupakan suatu solusi untuk 

mengatasi   keterbatasan   sarana   dan   prasarana   yang   dimiliki   sekolah   untuk   

proses pembelajaran. Sekolah bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah yang 

sudah tersedia, maupun sengaja menata, membuat, dan mengelola lingkungan sekolah 

agar menjadi sumber belajar yang potensial. 

 
C. Ruang Lingkup Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah baik yang 

berupa  makhluk  hidup  seperti  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan,  benda  mati,  atau  

manusia dengan berbagai aktivitas dan pola-pola interaksinya yang bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. Berdasarkan keluasannya, ruang lingkup lingkungan sekolah 

dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1) dalam pagar sekolah, 2). di luar pagar 

sekolah yang terjangkau saat jam  pelajaran,  dan  3) di luar pagar  sekolah  yang tidak  

dapat  terjangkau  pada  saat  jam pelajaran,  akan  tetapi  dapat  dilaksanakan  dalam  satu  

hari.  Pagar  yang  dimaksud  dalam konteks ini bukanlah  bangunan fisik melainkan batas 

area pengelolaan sekolah dengan lingkungan diluar sekolah. 
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Secara ilustratif ruang lingkup ketiga lingkungan tersebut dapat digambarkanseperti 

pada Gambar 2.1 berikut ini. 
 

 
  

 

Lingkungan dalam pagar 
sekolah 

  

 
 

 
Lingkungan di luar pagar 

sekolah yang terjangkau pada 
saat jam pelajaran 

 
 
 
 

 
  Lingkungan di luar 

pagar sekolah yang tidak 
terjangkau pada saat jam 

pelajaran . 
  

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1. Ruang Lingkup Lingkungan Sekolah dan Potensinya 

 
1. Lingkungan dalam pagar sekolah 

Lingkungan dalam pagar sekolah adalah lingkungan ruang lingkupnya dibatasi 
oleh dinding pagar sekolah dan lokasinya berada di dalam sekolah. Contoh 
lingkungan dalam pagar sekolah adalah taman  sekolah, halaman  kebun  sekolah, 
kantin, masjid/mushola, koperasi sekolah, pura, gereja, wihara, dan lain-lain yang 
disesuaikan dengan masing –masing sekolah. Lingkungan ini dapat langsung dapat 
dimanfaatakan sebagai sumber belajar pada saat pembelajaran di sekolah . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lingkungan dalam pagar sekolah (Sumber: www.solopos.com dan 

www.tribunnews.com) 

 
 

 

 

http://ww/
http://ww/
http://www.tribunnews.com/
http://www.tribunnews.com/
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2. Lingkungan  di luar pagar sekolah yang terjangkau saat jam pelajaran 
Lingkungan di luar pagar sekolah yang terjangkau pada saat jam pelajaran adalah 

lingkungan yang  berada di luar pagar sekolah yang terdekat sehingga bisa dijangkau 
pada saat jam pelajaran. Contoh lingkungan ini tergantung pada lokasi sekolah , jika 
sekolah berada di lingkungan perkotaan maka kawasan industri, pabrik, mall dan lain 
sebagainya. Sekolah yang berlokasi di daerah perdesaan  contoh lingkungan diluar 
pagar sekolah misalnya sungai, sawah, kolam, pekarangan, pasar, pertokoan, kawasan 
pabrik, industri, kawasan wisata, cagar budaya, dan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Lingkungan  di luar pagar sekolah yang terjangkau saat jam pelajaran 

(sumber: pkspiyungan.org dan antarafoto.com) 

 
3. Lingkungan di luar pagar sekolah yang tidak terjangkau pada saat jam 

pelajaran  
Lingkungan ini jaraknya relatif agak jauh dari lokasi sekolah, untuk mencapai 

lokasi lingkungan tersebut dapat dijangkau melalui kegiatan karya wisata atau 

kegiatan lain yang relevan. Pembelajaran dapat dilakukan melalui penugasan proyek 

untuk melakukan pengamatan, investigasi  yang disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasat (KD) masing masing Mata pelajaran .Lingkungan yang termasuk kategori ini 

adalah: pasar, pantai, laut, gunung, musium, danau, tempat wisata, tempat 

pertunjukan, dan galeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4   Lingkungan di luar pagar sekolah yang tidak terjangkau pada saat jam 
pelajaran (Sumber: jogjanews.com dan travel.detik.com) 
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BAB III 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH  

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
 
Setiap daerah mempunyai keunikan geografis, geologis, flora dan fauna, serta kondisi 

sosial dan budaya. Keunikan tersebut membawa konsekuensi pada cara pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan Lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar bermanfaat untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter peduli lingkungan, 

religius dan dapat pula menguatkan kemampuan literasi pada siswa.  Pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pada 

mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal 

(Mulok) melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Sebagai kegiatan intrakurikuler  dan 

kokurikuler, setiap guru menyusun  dokumen perencanaan pembelajaran berupa Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nilai-

nilai utama karakter  diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai topik utama yang akan 

dikembangkan/dikuatkan pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran masing-masing. Misalnya,mata pelajaran IPA untuk SMP mengintegrasikan 

nilai nasionalisme dengan mendukung konservasi energi pada materi tentang energi. 

Sebelum merancang pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, guru harus 

sudah mempelajari dengan seksama rumusan Kompetensi Dasar yang ada pada masing-

masing mata pelajaran. Selanjutnya guru melakukan inventarisasi sumber belajar yang ada di 

dalam maupun diluar lingkungan sekolah dan mengimplemantasikan dalam proses 

pembelajaran . Untuk memperkuat pendekatan saintifik,tematik terpadu, dan tematik dapat 

dilakukan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (inquiry/discovery 

learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual  aupun kelompok, disarankan   yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project-based learning). 

Secara umum, prosedur pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dilakukan  melalui tahap-tahap sebagai berikut: a) identifikasi potensi lingkungan sekolah, b) 

sinkronisasi fenomena dengan kompetensi dasar (KD), c) penentuan model/metode/strategi 

pembelajaran   berbasis lingkungan sekolah, dan d) merancang langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan menerapkan belajar inquiry/discovery 

learning atau project-based learning. 
 

 

A. Identifikasi Potensi Lingkungan Sekolah 
Identifikasi potensi lingkungan sekolah merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan sekolah secara kolaboratif antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
guru, dan pihak lain dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 
Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap keunikan objek 
yang tersedia di lingkungan sekolah, baik lingkungan alam, buatan, maupun lingkungan 
sosial. Selanjutnya, objek-objek yang telah teridentifikasi dan relevan dengan mata 
pelajaran dicatat dalam tabel. Tabel 3.1 berikut ini merupakan contoh  hasil inventarisasi 
potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.   

Lingkungan yang relevan dengan mata pelajaran dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Diharapkan dengan menggunakan sumber belajar yang kontekstual maka proses 

pembelajaran akan berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

dan dapat  memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 
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Contoh hasil identifikasi  potensi lingkungan di luar sekolah yang terjangkau saat jam pelajaran  yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar adalah Perkebunan bambu. Perkembunan bambu merupakan suatu lingkungan merupakan lingkungan yang bersifat alamiah 

(biotik dan abiotik), tetapi dapat pula dipandang sebagai lingkungan sosial.  
 

 

Tabel 3.1  Contoh Tabel Inventarisasi Lingkungan  sekolah sebagai sumber belajar 

 
  

 
NO 

RUANG 

LINGKUP 

LINGKUNGAN 

SEKOLAH 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

BIOTIK/ABIOTIK/ 

SOSIAL 

 
MATA PELAJARAN YANG RELEVAN 

 

 

 Agama Bhs. 

Indonesia 

Bhs. 

Inggris 

Mate 

matika 

PP 

KN 

IPA IPS PJKR Pra 

karya 

Seni 

Budaya 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Lingkungan 

dalam pagar 

Sekolah 

Kebun Sekolah v v v v v v v v v v 

Koperasi dan Kantin 
Sekolah 

v v v v v  v  v v 

Tempat Ibadah v v v  v     v 
Koperasi v v v v v  v  v v 

Halaman Sekolah v v v v v v v v v v 
Kolam v v v v v v v  v v 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

 
 

2 

Lingkungan di 

luar pagar 

sekolah yang 

terjangkau saat 

jam pelajaran 

Sawah v v v v v v v  v v 
Sungai v v v v v v v v  v 

Perkebunan Bambu v v v v v v v  v v 
Lapangan      v  v  v 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
 

 
3 

Lingkungan di 
luar pagar 

sekolah yang 

tidak dapat 

terjangkau saat 

jam pelajaran 

Pusat Kerajinan  v v v  v v v v v 
Pasar v v v v   v  v v 

Cagar Budaya v v v    v   v 
Pusat Industri  v v   v v  v v 

Tempat Wisata v v v    v  v v 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Kawasan bambu di pedesaan sebagai lingkungan alamiah dapat dijadikan sumber 

belajar pada mata pelajaran IPA, IPS, Prakarya, dan Seni Budaya. Pada mata pelajaran 

IPA, perkebunan bambu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar  kaitannya dengan 

penyerapan CO2, pencegah erosi, mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim, 

pemurnian air, penghalang angin dan sebagainya. Pada mata pelajaran Prakarya dan Seni 

Budaya, bambu dimanfaatkan sebagai objek seni sekaligus bahan pembuatan berbagai 

produk seni dan kerajinan, misalnya lukisan, kerajinan kap lampu, asbak, vas bunga, 

gamelan krumpyung, rindik, calung, angklung, dan sebagainya. 

Pada mata pelajaran IPS, Kawasan bambu di desa bisa dipandang sebagai lingkungan 

sosial budaya. Bagian-bagian bambu bisa diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai 

produk yang  bernilai  ekonomi tinggi,  mulai  daun,  ranting,  batang, dan akarnya. 

Demikian juga berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pohon bambu dapat dipandang 

sebagai lingkungan budaya yang merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut merupakan objek sosial 

budaya yang menarik untuk dipelajari pada mata pelajaran IPS maupun Seni Budaya. 
 

B. Sinkronisasi Fenomena Lingkungan Sekolah dengan Kompetensi 

Dasar (KD) 

1. Pemetaan Objek (benda, fenomena) di Lingkungan Sekolah 
Setiap sekolah memiliki halaman tempat bermain, kebun, atau taman dimana 

terdapat berbagai jenis tumbuhan, binatang, dan objek-objek lain. Di dalam 

lingkungan sekolah juga terdapat  kantin,  koperasi, UKS, tempat ibadah, dan fasilitas 

lain yang dapat digunakan sebagai  sumber belajar. Di  daerah  tertentu  di  dekat  

sekolah  terdapat  aliran  sungai, persawahan, pesisir pantai, kawasan hutan bakau, 

kawasan pegunungan, kawasan pasar, pertokoan, keramaian transportasi, kawsan 

industri, kawasan cagar budaya. 

Agar potensi lingkungan sekolah dapat digunakan  sebagai sumber belajar, perlu 

dilakukan  pemetaan objek/ fenomena sebagai berikut: 

1)  Mengidentifikasi keunikan ruang lingkup lingkungan sekolah 

2)  Mengeksplorasi,  mengobservasi  aspek  kebendaan,  peristiwa  

atau   kejadian- kejadian  di lokasi/tempat objek pengamatan yang 

berada di lingkungan sekolah. 
3)  Mencatat dan mentabulasi hasil pendataan dalam tabel pengamatan, 
4)  Mencatat kejelasan informasi dan kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran seperti pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Data Hasil Pengamatan Lingkungan Sekolah 

Lokasi Pengamatan: Lingkungan Sekolah 

 
 

No 
Objek Lingkungan 

Sekolah 

Hasil Pengamatan 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kebun sekolah 

Objek/Benda 

  Berbagai jenis tumbuhan. 

  Berbagai macam bentuk daun. 

  Berbagai jenis bunga 

  Berbagai jenis batu-batuan 

  Berbagai jenis serangga 

 
Kejadian/Fenomena 

  Belalang hinggap pada daun 

  Daun berlubang dimakan ulat 

  Kupu-kupu hinggap pada bunga 

2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kolam 

Objek/Benda 

  Air mancur, 

  Lumut 

  Batu-batuan 

  Ikan 

Kejadian/Fenomena 

  Lumut  menempel  didinding kolam 
kolam 

  Ikan berenang di dalam kolam 

  Air bergelombang karena limpasan air 

  Dasar Kolam tampak lebih dangkal 
saat dilihat dari samping 

3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantin 

Objek/Benda 

  berbagai jenis makanan kemasan, 

  berbagai jenis minuman kemasan 

  penjual 

  siswa 

Kejadian/Fenomena 

  Siswa membeli makanan/minuman 

  penjual mealayani pembeli 
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No 

Objek Lingkungan 

Sekolah 

Hasil Pengamatan 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objek/Benda 

  Air 

  kincir air 

  Batu-batuan 

  Tumbuh-tumbuhan 

  Bendungan air 

  Hewan dalam air 

  Serangga 

Kejadian/Fenomena 

  air mengalir 

  Kincir berputar karena air mengalir 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jalan Raya 

Objek/Benda 

  Sepeda motor 

  mobil 

  asap kendaraan 

Kejadian/Fenomena 

  mobil dalam keadaan bergerak 

  mobil dan sepeda motor 
mengeluarkan bunyi dan asap 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objek/Benda 

  Tumbuhan mangrove 

  akar nafas dan akar pancang 
mangrove 

  Lumpur 

Kejadian/Fenomena 

  pengendapan lumpur di bawah akar 
mangrove 

  Pecahnya ombak yang terjadi di akar 
mangrove 

 

 

2. Analisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran dengan potensi lingkungan 
Langkah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menentukan  Kompetensi  Dasar  

(KD) yang sesuai dengan potensi lingkungan sekolah adalah dengan menganalisis 
Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum, dengan cara mencocokkan 
data hasil pengamatan dari lingkungan sekolah dengan KD, dan menentukan KD yang 
dapat dicapai melalui pembelajaran berbasis lingkungan sekolah. 

Hasil analisis Kompetensi Dasar  (KD) yang relevan dengan potensi  lingkungan 

sekolah dituliskan pada tabel. Contoh hasil analisis KD sesuai dengan lingkungan 

belajar yang tersedia di sekolah seperti tampak pada Tabel 3.3 berikut ini. 
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Tabel 3.3 Contoh Identifikasi Kesesuaian Objek Lingkungan dengan KD 

 
Lokasi Objek 

Pengamatan 

Nama Objek/Gejala/ 

Fenomena 

Kompetensi Dasar yang Relevan 

Lingkungan 

Sekolah dan 

Sekitar Sekolah 

 Berbagai jenis 
tumbuhan. 

  Berbagai macam bentuk 
daun. 

  Berbagai jenis bunga 

  Berbagai jenis serangga 
  Berbagai jenis benda 

IPA Kelas VII 

Pengetahuan 

3.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup dan 

benda berdasarkan karakteristik yang 

diamati. 

Keterampilan 

4.2  Menyajikan hasil pengklasifikasian 

makhluk hidup dan benda di 

lingkungan sekitar berdasarkan 

karakteristik yang diamati. 

 Hewan  

 Manusia 

IPA Kelas VIII 

Pengetahuan  

3.1  Menganalisis gerak pada makhluk 

hidup, sistem gerak pada manusia, dan 

upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 
 Kebun Sekolah dan Tanah 

Pertanian.  

 Hewan dan Tumbuhan di 

Kebun Sekolah dan Tanah 

Pertanian. 

 

IPA Kelas IX 

Pengetahuan 

3.9 Menghubungkan sifat fisika dan kimia 

tanah, organisme yang hidup dalam 

tanah, dengan pentingnya tanah untuk 

keberlanjutan kehidupan. 

Keterampilan 

4.9  Menyajikan hasil penyelidikan tentang 

sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah 

bagi kehidupan. 

Lingkungan 

Sekolah dan 

Luar Sekolah 

 Lomba kebersihan ruang 

dan halaman kelas. 

 Kegiatan bersama 

membersihkan 

lingkungan sekolah. 

 Kerjabakti warga di 

sekitar sekolah. 

PKN Kelas VII 

Sikap Spiritual 

1.5  Mensyukuri makna kerja sama dalam 

berbagai bidang kehidupan di 

masyarakat. 

Sikap Sosial 

2.5 Mendukung bentuk-bentuk kerja sama 

dalam berbagai bidang kehidupan di 

masyarakat 

 

 

Pengetahuan 

3.5 Menganalisis bentuk-bentuk kerja sama 

dalam berbagai bidang kehidupan di 

masyarakat. 

Keterampilan 

4.5  Menunjukkan bentuk-bentuk kerja 

sama di pelbagai bidang kehidupan 

masyarakat. 

Lingkungan 

Sekolah dan 

  Koperasi Sekolah 

  Kantin Sekolah 
IPS Kelas VII 

Keterampilan 
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Lokasi Objek 

Pengamatan 

Nama Objek/Gejala/ 

Fenomena 

Kompetensi Dasar yang Relevan 

Sekitar Sekolah    Pasar 3.2  Mengidentifikasi interaksi sosial dalam 

ruang dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya 

dalam nilai dan norma serta 

kelembagaan sosial budaya. 

Keterampilan 

4.2  Menyajikan hasil identifikasi tentang 

interaksi sosial dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan 

sosial, ekonomi, dan budaya dalam 

nilai dan norma serta kelembagaan 

sosial budaya. 

3.3 Memahami konsep interaksi antara 

manusia dengan ruang sehingga 

menghasilkan berbagai kegiatan 

ekonomi (produksi, distribusi, 

konsumsi, permintaan, dan penawaran) 

dan interaksi antarruang untuk 

keberlangsungan kehidupan ekonomi, 

sosial, dan budaya Indonesia. 

4.3 Menjelaskan hasil analisis tentang 

konsep interaksi antara manusia 

dengan ruang sehingga menghasilkan 

berbagai kegiatan ekonomi (produksi, 

distribusi, konsumsi, permintaan, dan 

penawaran) dan interaksi antarruang 

untuk keberlangsungan kehidupan 

ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 
 

 

C. Penentuan Metode/Model/Strategi Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Sekolah 
Penentuan metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan di lingkungan sekolah. Misalnya: menyelidiki 
keanekaragaman  makhluk  hidup, keunikan  dan keindahan serta manfaat kebun 
sekolah dalam kehidupan. Metode pembelajaran dapat menggunakan metode 
eksperimen, observasi, diskusi maupun penugasan proyek 

 
D. Merancang Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Sebagaimana tahapan pembelajaran dalam kurikulum 2013, maka rancangan 
kegiatan dan proses pembelajaran mengikuti tahapan pendekatan saintifik. Sebagi contoh 
tema yang dipilih adalah    Keanekaragaman Flora dan Fauna di Sekolah,  maka  
rancangan  kegiatan pembelajarannya adalah  sebagai berikut: 

 

1.  Tahap mengamati 
Pada tahap ini, siswa diajak ke kebun sekolah untuk mengamati bermacam-

macam tanaman dan binatang-binatang yang ada di kebun sekolah. Fokus pengamatan 

disesuaikan dengan pencapaian Kompetensi Dasar masing-masing mata pelajaran. 

Pada mata pelajaran IPA difokuskan pada masalah-masalah yang belum diketahui 
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terkait dengan keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang ada di kebun sekolah 

dan karakteristiknya. Pada mata pelajaran Seni Budaya, fokus pengamatannya pada 

objek-objek flora dan fauna yang menarik untuk diangkat menjadi karya seni, mata 

pelajaran IPS fokusnya pada flora dan fauna di kebun sekolah yang mempunyai potensi 

ekonomi untuk dikembangkan  lebih  lanjut. Pada tahap mengamati ini para siswa 

menghasilkan daftar gap of knowledge (pengetahuan terkait dengan fenomema yang 

diamati yang belum diketahui). 

 
2.  Tahap menanya 

Berdasarkan daftar gap of knowledge, siswa (dengan fasilitasi guru) merumuskan 

pertanyaan, misalnya:  
a.   Jenis tanaman apakah yang sedang diamati tersebut? 
b.   Tumbuhan  atau binatang  apa  yang  dapat  diangkat  menjadi motif batik? 

c.   Tanaman  atau  binatang  apakah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  lukisan  

atau gambar yang menarik? 

d.   Dapatkan komposisi dan keunikan suatu tanaman digunakan sebagai inspirasi 

desain motif  batik? 

e.   Jenis ikan atau binatang yang ada di kebun sekolah tersebut memiliki potensi  

nilai ekonomi? 

f.   Apakah  tanaman yang ada di kebun sekolah tersebut bisa dijadikan   sebagai 

tanaman obat atau herbal  yang bernilai  nilai ekonomi? 

 

3.  Tahap mengumpulkan data/informasi 
Pada tahap ini siswa mengumpulkan berbagai untuk  menjawab  pertanyaan-

pertanyaan yang  telah dirumuskannya dengan atau tanpa bantuan guru. Informasi 

tersebut bisa diperoleh melalui berbagai cara, misalnya mengamati objek dengan indra, 

membaca-baca referensi dari berbagai sumber (buku, majalah), atau mencari informasi 

dari internet. 

 
4.  Tahap menalar/mengasosiasi 

Pada  tahap  ini,  siswa menggunakan data/informasi yang telah diperolehnya 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Guru  berperan memfasilitasi  siswa  

untuk berdiskusi,  bekerja  sama,  dan berkolaborasi  dalam  menggunakan 

informasi/data untuk menjawab pertanyaan.   

 
5.  Tahap mengomunikasi 

Pada tahap ini guru memfasilitasi siswa untuk mempresentasikan jawaban-

jawabannya baik secara lisan, tertulis, dengan penampilan, atau berupa produk kreatif 

disesuaikan dengan mata pelajaran masing masing. 



16 

BAB IV 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKOLAH  

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
 

 

A. Rasional  
Pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, 

pengendalian, pemulihan keunikan satu ekosistem (KLH, 1996). Sejalan konsepsi 
tersebut diperlukan upaya sekolah dalam penataaan potensi lingkungan sekolahnya agar 
dapat memenuhi kriteria sebagai sumber belajar.  

Sasaran utama pengelolaan lingkungan sekolah sangat ditentukan oleh kedudukan 
sekolah dan keunikan lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial di sekitarnya. 
Pengelolaan lingkungan sekolah merupakan upaya merealisasikan kehadiran keunikan 
potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Keunikan potensi lingkungan 
sekolah sebagai sumber belajar mengacu pada kriteria A4 yaitu atraksi, aktivitas, 
aksesibilitas dan amenitas.  
1. Atraksi adalah keunikan lingkungan sekolah yang ada sebagai sumber belajar 

(misalnya di lingkungan sekolah yang terletak di pantai ada tanaman mangrove, 
maka mangrove sebagai atraksi, atau di daerah Sumatera ada Lubuk Larangan, maka 

Lubuk Larangan sebagai atraksi yang unik sebagai sumber belajar).  
2. Aktivitas adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada atraksi yang 

ada (misalnya dengan atraksi mangrove maka aktivitas pembelajarannya adalah 

semua aspek yang terkait dengan mangrove, yakni mengetahui jenis-jenis mangrove, 

zonasi tanaman mangrove, kegunaan tanaman mangrove bagi lingkungan, serta 

pemanfaatan buah mangrove bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Contoh yang 

kedua adalah Lubuk Larangan sebagai atraksi, maka aktivitasnya adalah 

mengenalkan keberadaan Lubuk Larangan, bagaimana Lubuk Larangan dibuat 

berdasarkan kesepakatan adat dan bagaimana menjaga Lubuk Larangan tetap lestari).  
3. Aksesibilitas adalah bagaimana siswa dapat menjangkau secara fisik maupun 

knowledge atraksi yang ada di lingkungan sekolahnya (misalnya mangrove sebagai 

atraksinya, maka siswa dapat mengakses ke tanaman mangrove tersebut. Siswa juga 

dapat mendapatkan informasi yang cukup tentang tanaman mangrove. Untuk contoh 

Lubuk Larangan sebagai atraksi, maka siswa secara fisik dapat menjangkau Lubuk 

Larangan serta ada pustaka yang yang mendukung tentang pengetahuan tentang 

Lubuk Larangan.  
4. Amenitas adalah sarana dan prasarana yang mendukung atraksi tersebut sebagai 

sumber belajar (misalnya mangrove sebagai atraksinya, maka perlu pembangunan 

jembatan di areal tanaman mangrove serta gazebo tempat pengamatan mangrove dan 

satwa di sekitar mangrove. Untuk contoh Lubuk Larangan sebagai atraksi, maka 

amenitas yang harus disiapkan adalah gazebo sebagai tempat pengamatan dan 

diskusi, serta akses ke sungai yang alamiah).  
Kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah mengacu pada tujuan, kompetensi dasar 

(KD), dan tema terpilih mata pelajaran yang relevan. Pengelolaan lingkungan sekolah 
tersebut dilanjutkan dengan penyusunan LKS sebagai panduan pelaksanaan. Selain itu, 
untuk pencapaian keutuhan hasil pembelajaran dapat dilengkapi dengan penugasan 
mandiri. Pencapaian keutuhan hasil pembelajaran dapat dilengkapi dengan penugasan 
mandiri sesuai kebutuhan, misalnya penggunaan modul pengayaan dan media komik 
atau media lainnya. 
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B. Langkah- Langkah Pengelolaan  
Secara umum langkah-langkah pengelolaan lingkungan sekolah terdiri dari empat 

tahap sebagai berikut:  
1. Mengidentifikasi lokasi sekolah terkait keunikan potensi lingkungan sebagai sumber 

belajar.  
2. Pemetaan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sesuai dengan KD pada 

mata pelajaran yang relevan. Ketepatan dalam pemetaan ini akan menghasilkan 
bentuk kegiatan pembelajaran yang atraktif.  

3. Pengayaan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar sesuai dengan kriteria 
sumber belajar  

4. Memadukan potensi lingkungan awal lingkungan sekolah dengan potensi yang 
diperkaya menjadi keutuhan sumber belajar. 

 

Salah satu upaya menyatukan keutuhan potensi keunikan sekolah sebagai sumber 
belajar antara lain dengan implementasi program mengkreasi model bentang belajar. 

 

C. Mendesain Lingkungan Sekolah sebagai Bentang Belajar  
Salah satu upaya mendesain lingkungan sekolah sebagai sumber belajar adalah 

pengadaan bentang belajar sebagai realisasi keunikan potensi lingkungan sekolah 
sebagai sumber belajar sesuai dengan kriteria sumber belajar yang ideal. Bentang 
belajar (Learnscape) didefinisikan sebagai “places where a learning program has been 
designed to permit users to interact with the environment” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Learnscapes diunduh 27/11/2014. Bentang belajar 
didefinisikan sebagai tempat dimana program belajar didesain agar siswa (pebelajar) 
dapat berinteraksi dengan lingkungan. Bentang belajar disusun dengan maksud untuk 
mempromosikan dan memperluas kesadaran terhadap lingkungan melalui presentasi 
keragaman hayati sebagai basis konservasi lingkungan dan perkembangan 
berkelanjutan secara ekologi. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum 
berbasis sekolah yang memungkinkan para siswa berinteraksi dengan lingkungannya. 
Secara ideal, bentang belajar melibatkan/mencakup keluaran (outcome) pendidikan, 
lingkungan, dan sosial yang merefleksikan karakter masyarakat dan juga sekolah.  

Perlunya pembuatan bentang belajar karena terdapat berbagai kendala dalam 
proses pembelajaran dalam upaya memberikan pengalaman nyata para siswa di luar 
kelas. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu, biaya dan keterampilan 
mengorganisasi. Pada sisi lain lingkungan sekolah memiliki potensi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber belajar agar siswa memperoleh kesempatan berinteraksi 
dengan lingkungannya. 

Berdasarkan posisi sekolah ada sekolah yang berada: 
(1) Di daerah perkotaan,  

(2) Di daerah pedalaman (pedesaan), 

(3) Di daerah pesisir, dan 
(4) Di Daerah yang berada di daerah khusus (di daerah wisata, di daerah dekat sungai 

besar, danau dan waduk) 
 

Keberadaan sekolah-sekolah ini memiliki keunikan-keunikan tersendiri dengan 
pengelolaan lingkungan sebagai sumber belajar yang berbeda pula. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Learnscapes%20diunduh%2027/11/2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Learnscapes%20diunduh%2027/11/2014
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D. Keunikan Lingkungan Sebagai Bentang Belajar  
Keunikan lingkungan sekolah yang berada di daerah perkotaan, 

pedesaan/pedalalam, dan daerah pesisir serta di daerah khusus (di daerah wisata, di 
daerah dekat sungai besar, danau dan waduk), dapat memanfaatkan semua potensi 
(capital) lingkungan yang ada yakni: (1) pemanfaatan potenis Manusia (human 
Capital); (2) pemanfaatan Potensi Alam (natural Capital); (4) pemanfaatan potensi 
Sosial kemasyarakatan (Social Capital); pemanfaatan potensi kelembagaan ekonomi 
masyarakat (financial capital); dan (5) pemanfaatan sumberdaya alam (physical 
Capital). 

Pemanfaatan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 4.1. Potensi Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 
 

1. Sekolah di Daerah Perkotaan 

a. Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Siswa dengan latar belakang keluarga yang mapan (ekonomi dan 

sosial), Siswa dengan kemampuan IT yg cukup bagus, Guru-guru 

yang sesuai kompetensinya, tenaga kependidikan yang 

profesional, Tukang Kebun, Satpam serta petugas kantin yang 

komunikatif. 

Natural Capital Batu-batu yang ada,tanaman hias, rumput, pohon tahunan, tanah, 

sinar matahari, air hujan 

Social Capital Pramuka, PMR, Kleompok Teater, PPA, OSIS, 

Financial Capital Kantin sekolah dan koperasi siswa 

Physical Capital Taman, kolam, kebun percobaan, lapangan olah raga. 

 

 

HUMAN CAPITAL 

PHYSICAL 

CAPITAL 
NATURAL CAPITAL 

SOCIAL CAPITAL FINANCIAL CAPITAL 
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b. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

berbagai jenis batuan, serta jenis tanah, tekstur tanah dan profil 

tanah, profil tanaman, bunga, daun, perakaran, lama penyinaran 

matahari, pengukuran suhu diluar ruanagan, pengukuran 

keasaman air hujan dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial 

Financial Capital Manajemen pengelolaan kantin 

Physical Capital Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman hortikultura dan 

tanaman hias, pemetaan lapangan dan pengukuran berkaitan 

dengan mapel matematika, dll. 

 

c. Potensi Lingkungan di luar Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Jumlah penduduk yang banyak, kepadatan yang tinggi, struktur 

penduduk kerja, tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi, 

dll 

Natural Capital Pohon – pohon besar di alun-alun, Tanaman perdu, tanaman hias 

dan bunga-bunga di taman kota, dll 

Social Capital Kelompok masyarakat berdasarkan etnis, kelompok masyarakat 

berdasarkan kegiatan politik-ekonomi-sosial-budaya-dan olah 

raga, kelompok masyarakat difabel 

Financial Capital Perbankan, Koperasi, pegadaian, money changer, dll 

Physical Capital Bangunan bersejarah, Taman Kota, jalan dan jembatan, pusat 

perkantoran, pusat pertokoan, Stasiun, Terminal, pasar 

trasdisional, permukiman mewah, permukiman kumuh. 

 

d. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Luar Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

berbagai jenis batuan, serta jenis tanah, tekstur tanah dan profil 

tanah, profil tanaman, bunga, daun, perakaran, lama penyinaran 

matahari, pengukuran suhu diluar ruangan, pengukuran 

keasaman air hujan dengan durasi yang lebih lama dan kajian 

lebih mendalam 
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Social Capital Mengkaji Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, 

arsitektur bangunan anatr etnik, dsb 

Financial Capital Manajemen pengelolaan keuangan makro, mengkaji proses jual 

beli, mengamati  perekonomian dan mata pencaharian 

masyaraakt daerah perkotaan 

Physical Capital Mengkaji proses kesejarahan yg tercermin dalam bangunan 

bersejarah, Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman 

hortikultura dan tanaman hias, pemetaan lapangan dan 

pengukuran berkaitan dengan mapel IPA dan IPS, dll. 

 

2. Sekolah di Daerah Pedalaman/Pedesaan 

a.  Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Siswa dengan latar belakang keluarga yang terbatas(ekonomi 

dan sosial), Siswa dengan kemampuan IT yg terbatas, Guru-

guru yang kadang tidak  sesuai kompetensinya, tenaga 

kependidikan yang terbatas,  

Natural Capital Batu-batu yang ada,tanaman hias, rumput, pohon tahunan, 

tanah, sinar matahari, air hujan 

Social Capital Pramuka, PMR, PPA, OSIS, 

Financial Capital Kantin sekolah 

Physical Capital Taman, kolam, kebun percobaan, kebun sawit milik sekolah, 

kebun karet milik sekolah, lapangan olah raga. 

 

b. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial secara terbatas 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

berbagai jenis batuan, serta jenis tanah, tekstur tanah dan profil 

tanah, profil tanaman, bunga, daun, per-akaran, lama penyinaran 

matahari, pengukuran suhu diluar ruangan, pengukuran 

keasaman air hujan dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Manajemen pengelolaan kantin, latihan kewirausahaan 

Physical Capital Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman hortikultura dan 

tanaman hias, pemanfaatan limbah dari kebun sekolah dan 

lingkungan sekolah, pemetaan lapangan dan pengukuran 

berkaitan dengan mapel matematika, dll. 
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c.  Potensi Lingkungan di luar Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Jumlah penduduk yang sedikit, kepadatan yang rendah , struktur 

penduduk muda, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, 

mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian (petani) , dll 

Natural Capital Pohon – pohon besar, Tanaman perdu, tanaman hias dan bunga-

bunga, tanaman padi, tanaman perkebunan, sungai, tanah, batu- 

batuan 

Social Capital Kelompok masyarakat berdasarkan etnis, kelompok masyarakat 

berdasarkan kegiatan politik-ekonomi-sosial-budaya-dan olah 

raga, kelompok masyarakat rentan 

Financial Capital Warung kecil, pedagang keliling 

Physical Capital Lahan perkebunan, lahan persawahan, hutan, permukiman , 

kandang ternak. 

 

d. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial secara luas 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

berbagai jenis batuan, serta jenis tanah, tekstur tanah dan profil 

tanah, profil tanaman, bunga, daun, per-akaran, lama penyinaran 

matahari, pengukuran suhu diluar ruangan, pengukuran 

keasaman air hujan, tanaman pencegah erosi, dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Pengelolaan usaha mikro, peningkatan jiwa kewirausahaan 

Physical Capital Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman hortikultura dan 

tanaman hias, pemanfaatan limbah organik, pengelolaan pasca 

panen, pemanfaatan kotoran ternak, dll 

 

3. Sekolah di daerah Pesisir 

a. Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Siswa dengan latar belakang keluarga nelayan (ekonomi dan 

sosial), Siswa dengan berbagai keterbatasan, siwa, guru dan 

tenaga kependidikan memiliki semangat kerja yang tinggi. 

Natural Capital Tanaman mangrove, gumuk pasir, koral, dll 

Social Capital Pramuka, PMR, Kelompok Teater, PPA, OSIS, 

Financial Capital Kantin sekolah dan koperasi siswa 

Physical Capital Lapangan olah raga,  
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b. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan mencari data fenomena 

sosial secara terbatas 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

Terbentuknya pasir dari batuan , berbagai jenis batuan pasir, 

topografi yang dibentuk oleh pasir karena proses angin 

(aeolian), mengkaji tentang koral, dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Manajemen pengelolaan hasil laut, kemiskinan,pendidikan 

karakter 

Physical Capital Uji ketrampilan psikomotor, pengukuran dll 

 

c. Potensi Lingkungan di luar Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Jumlah penduduk yang sedikit, kepadatan yang rendah , struktur 

penduduk muda, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, 

mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan 

Natural Capital Tanaman mangrove, batuan pasir putih, batuan pasir hitam, 

gumuk pasir,  

Social Capital Kelompok masyarakat nelayan, jiwa gotong royong yang kuat, 

kedekatan emosional komunal antar warga. 

Financial Capital Tempat pelelangan ikan, pasar ikan, warung ikan bakar,  

Physical Capital Tambak ikan, tambak udang, pantai landai, pantai yang curam 

(clift) 

 

d. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial secara luas khususnya masyarakat nelayan 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

Tanaman mangrove, ekologi mangrove, terbentuknya batuan 

pasir, terbentuknya morfologi gumuk pasir.  

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Pengelolaan usaha mikro, pengelolaan pasca penangkapan ikan 

Physical Capital Budidaya ikan air payau, pemaham berbagai bentuk pantai, 

pemahaman gerakan fisik air laut, pemahaman gelomban dan 

arus, pengurangan resko bencana 
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4. Sekolah Di Daerah yang berada di daerah khusus (di daerah wisata, di daerah dekat 

sungai besar, danau dan waduk) 

a. Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Siswa dengan latar belakang sangat heterogen, Guru-guru yang 

kadang tidak  sesuai kompetensinya, tenaga kependidikan yang 

terbatas,  

Natural Capital Pemandangan yang indah,  pohon-pohon besar di pinggir 

sekolah, tanaman bunga, tanaman buah-buahan. 

Social Capital Pramuka, PMR, , PPA, OSIS, 

Financial Capital Kantin sekolah 

Physical Capital Taman sekolah, kolam, kebun sekolah , kebun sawit milik 

sekolah, kebun karet milik sekolah,lapangan olah raga, batuan 

kapur 

 

b. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial secara terbatas 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

Tentang bentang lahan, kajian fungsi pohon di daerah 

penyangga, dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Manajemen pengelolaan kantin, latihan kewirausahaan 

Physical Capital Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman hortikultura dan 

tanaman hias, pemanfaatan limbah dari kebun sekolah dan 

lingkungan sekolah, pemetaan lapangan dan pengukuran 

berkaitan dengan mapel matematika, seni lukis, sastra, dll. 

 

c. Potensi Lingkungan di luar Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

JENIS POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Jumlah penduduk yang sedikit, kepadatan yang rendah , struktur 

penduduk muda, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah 

Natural Capital Pohon – pohon besar, Tanaman perdu, tanaman hias dan bunga-

bunga, tanaman padi, tanaman perkebunan, sungai, tanah, batu- 

batuan, sungai, waduk, danau, karst 

Social Capital Kelompok masyarakat berdasarkan etnis, kelompok masyarakat 

berdasarkan kegiatan politik-ekonomi-sosial-budaya-dan olah 

raga, kelompok masyarakat rentan 

Financial Capital Warung kecil, pedagang keliling, pedagang cindera mata, 

kelompok pemandu wisata 

Physical Capital Lahan perkebunan, lahan persawahan, hutan, wilayah danau, 

wilayah sungai, wilayah waduk. 
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d. Pemanfaatan Potensi Lingkungan di Dalam Pagar Sekolah 

 

POTENSI 

LINGKUNGAN 

PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN 

 

Human Capital Sebagai sumber informasi dalam latihan meneliti fenomena 

sosial secara luas 

Natural Capital Sebagai sumber belajar: 

berbagai jenis batuan, serta jenis tanah, tekstur tanah dan profil 

tanah, profil tanaman, bunga, daun, per-akaran, lama penyinaran 

matahari, pengukuran suhu diluar ruangan, pengukuran 

keasaman air hujan, tanaman pencegah erosi, pemahaman 

tentang konservasi, dll 

Social Capital Kekuatan-kekuatan sosial, konflik – konflik sosial, contoh 

kegotong royongan 

Financial Capital Pengelolaan UMKM, Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

Physical Capital Budidaya ikan air tawar, budidaya tanaman hortikultura dan 

tanaman hias, pemanfaatan limbah organik, pengelolaan sungai, 

pemanfaatan kotoran ternak, dll 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Sumber belajar secara umum terdiri dari dua kategori, yaitu sumber belajar yang 

dimanfaatkan (learning resources by utilization) dan sumber belajar yang dirancang (learning 

resources by design). Salah satu jenis sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources 

by utilization) adalah lingkungan sekolah yang potensinya sangat besar dan beragam. 

Pemanfaatan lingkungan sekolah dalam pembelajaran melalui tahap-tahap: 1. 

identifikasi potensi lingkungan sekolah,  2. observasi lingkungan,  3. sinkronisasi  fenomena  

dengan  kompetensi  dasar,  4.  penentuan tema, 5. penentuan model/metode/strategi 

pembelajaran berbasis lingkungan sekolah, dan 6. merancang langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan menyaji atau mengkomunikasi). Jika sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekolah belum mencukupi, maka dapat diantisipasi dengan mengelola dan 

mengembangkan sendiri lingkungan sekolah dengan konsep adiwiyata. 

Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan sekolah dalam pembelajaran sesungguhnya 

merupakan masalah yang berkaitan dengan semua mata pelajaran. Oleh karena itu, dalam 

panduan ini pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan sekolah tersebut dibuat umum untuk 

semua mata pelajaran. Secara implementatif, guru mata pelajaran harus menjabarkan panduan 

umum tersebut sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. 
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GLOSARIUM 

 
 

alat (device)               sumber belajar yang berupa perangkat keras yang 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

pembelajaran 

bahan (materials)      sumber belajar yang berupa materi yang berisi pesan- 

pesan pembelajaran yang disampaikan kepada 

siswa/peserta didik baik dengan menggunakan alat 

presentasi maupan tanpa alat 

bentang belajar (learnscape)  tempat dimana program belajar didesain agar siswa (pemb 

elajar) dapat berinteraksi dengan lingkungan. 

kolaboratif                 kerja sama antar orang yang mempunyai latar belakang 

keahlian yang berbeda 

konstruktivistik         paradigma belajar dimana pebelajar harus mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman mereka 

berinteraksi dengan berbagai sumber belajar 

lingkungan                segala sesuatu yang berada di sekitar manusia lingkungan 

abiotik          lingkungan yang berupa benda-benda mati 

seperti air, tanah, batu, danau, pantai, laut, angin, dan 

sebaginya 

lingkungan alamia lingkungan alam asli ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang 

ada di sekitar manusia. 

lingkungan alam hayati      lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti manusia, 

tumbuh-tumbuhan, hewan 

lingkungan alam non hayati  lingkungan yang berupa benda-benda mati seperti air, 

tanah, batu, danau, pantai, laut, angin, dan sebaginya 

lingkungan biologis           lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti manusia, 

tumbuh-tumbuhan, hewan 

lingkungan biotik               lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti manusia, 

tumbuh-tumbuhan, hewan 

lingkungan buatan             lingkungan yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya 

lingkungan fisik                lingkungan yang berupa benda-benda mati seperti air, 

tanah, batu, danau, pantai, laut, angin, dan sebaginya 

lingkungan sekolah             segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah baik yang 

berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh- 

tumbuhan, benda mati, atau manusia dengan berbagai 
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aktivitas dan pola-pola interaksinya yang bisa 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

lingkungan sosial               manusia lain di sekitar kita beserta perilakunya yang ikut 

berpengaruh terhadap perikehidupan kita 

lingkungan dalam pagar sekolah  lingkungan yang ruang lingkupnya dibatasi oleh dinding 

pagar sekolah 

orang (people)  sumber belajar yang berupa manusia yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan tertentu. 

pesan (message)   sumber belajar yang berupa informasi, ide, ajaran, atau 

nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada orang lain atau 

dipelajari dalam belajar 

sumber belajar  

(learning resources)  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. 

sumber belajar yang dimanfaatkan  

(learning resourses by utilization)  sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal 

dimanfaatkan 

sumber belajar yang dirancang  

(learning resources by design)  sumber belajar yang sengaja dirancang secara khusus 

untuk pembelajaran 
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Lampiran 1   Contoh model pemanfaatan lingkungan sekolah dalam pembelajaran 
 

 
A.  KAWASAN BAMBU SEBAGAI SUMBER BELAJAR (LOKASI PEDESAAN) 
 

Tanaman bambu merupakan jenis tanaman yang banyak dijumpai di pedesaan. Pada 

sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, kawasan bambu dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar. Langkah-langkah pemanfaatan kawasan bambu sebagai sumber belajar 

dapat dilakukan sebagai berikut. 

 
1.   Observasi keunikan kawasan bambu yang ada di lingkungan sekolah 

Observasi yang dilakukan pada tahap ini dimaksudkan untuk mendalami karakteristik 
objek/lingkungan yang akan dipergunakan sebagai sumber belajar. Kawasan bambu 
merupakan suatu kawasan di mana rumpun bambu itu tumbuh. Dengan pengamatan yang 
mendalam kita bisa menemukan beberapa objek, misalnya: 
a.   Jenis bambu yang tumbuh di kawasan itu  

b.   Kondisi tanah dan air di kawan itu 

c.   Makhluk hidup yang ada di kawasan itu 

d.   Aktivitas manusia yang berada di kawasan itu  

e.   Kondisi cuaca yang ada di kawasan itu 

f.   dsb. 

 
2.   Sinkronisasi fenomena/objek  dengan kompetensi dasar (KD) 

Tahap  berikutnya  adalah  mengidentifikasi  KD  –  KD  yang  relevan menggunakan 
objek/fenomena pada berbagai mata pelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa mata pelajaran yang relevan dengan objek 
kawasan bambu, misalnya IPA, IPS, Seni Budaya,  dan Prakarya. Dari mata pelajaran 
tersebut perlu diidentifikasi KD-KD yang relevan. 

 
3.   Penentuan tema 

Penentuan   tema   disesuaikan   dengan   karakteristik   mata   pelajaran. 
Misalnya tema-tema tersebut adalah sebagai berikut: 
a.   Membuat kerajinan vas bunga dari bambu (Prakarya) 
b.   Musik Angklung (Seni Budaya) 

c.   Jenis-jenis Bambu dan Karakteristiknya (IPA) 

d.   Nilai Ekonomis Tanaman Bambu (IPS) 

 
4.   Penentuan  model/metode/strategi  pembelajaran  berbasis  lingkungan sekolah 

Ada tiga kemungkinan yang bisa dipilih dalam memanfaatkan lingkungan bambu dalam 
pembelajaran, yaitu: 

a.   Pengalaman langsung di lapangan 

Peserta didik di ajak langsung ke lokasi untuk belajar berbagai hal di lapangan. 

Kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan dilakukan langsung di lapangan. 

b. Kegiatan mengamati dan menanya   dilakukan di lapangan, selanjutnya kegiatan  

mengumpulkan  data  sampai  mengomunikasikan  di  lakukan  di kelas reguler. 

c.  Objek lingkungan didokumentasikan dengan video atau foto kemudian dibawa di 

kelas. 
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5. Merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik  
(mengamati, menanya, mencari informasi, mengasosiasi, dan menyaji atau 
mengkomunikasi). 
Tahap  kelima  ini  adalah  tahapan  riil  merancang  kegiatan  pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik seperti format RPP yang berlaku. 

 
 

B.  PEKALONGAN KOTA BATIK SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
 

Pekalongan merupakan kota penghasil kerajinan kain batik. Sekolah- sekolah di kota 

Pekalongan dapat memanfaatkan kerajnan batik sebagai sumber belajar. Langkah-

langkah pemanfaatan kawasan bambu sebagai sumber belajar dapat dilakukan sebagai 

berikut. 

1.  Observasi Keunikan Kerajinan Batik yang ada di lingkungan sekolah 

a. Mengunjungi tempat pembuatan batik dan mengamati berbagai alat dan bahan 

yang diperlukan untuk membuat batik, 

b.  Mengamati proses pembuatan batik dari kain yang masih polos sampai 

dihasilkannya kain batik. 

c.    Mengamati cara mengolah limbah pembuatan kain batik. 

 
2.  Sinkronisasi fenomena dengan kompetensi dasar (KD), 

Mengidentifikasi Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang memerlukan sumber belajar 

terkait dengan kerajinan batik. Diantaranya mata pelajaran IPA, Senirupa. 

 
3.  Penentuan tema 

Menentukan tema sesuai dengan mata pelajaran dan kompetensi dasar yang telah 

dipilih. Misalnya, mata pelajaran IPA dengan tema “Pengelolaan limbah kerajinan 

batik”; Mata pelajaran dengan tema”Batik dengan pewarna alam” 

 
4.  Penentuan model/metode/strategi pembelajaran berbasis lingkungan sekolah. 

Menentukan model/metode berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama mengunjungi 

tempat kerajinan batik. Misalnya: Pendekatan Saintifik dengan Metode  observasi  

dilanjutkan  diskusi  di  kelas;  Strategi  dapat  dilakukan dengan  observasi  

dilanjutkan diskusi  di tempat kerajinan batik, dilakukan dengan  observasi  di tempat 

kerajinan batik dilanjutkan diskusi di sekolah, atau observasi dan hasilnya di 

dokumentasikan (video atau foto) kemudian hasilnya digunakan pembelajaran di 

kelas. 

 
5.  Merancang   langkah-langkah   kegiatan   pembelajaran   dengan   pendekatan 

saintifik   (mengamati,   menanya,   mencari   informasi,   mengasosiasi,   dan menyaji 

atau mengkomunikasi). 

 

Merancang langkah-langkah pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik dengan 

mengacu pada kegiatan yang dilakukan selama mengunjungi tempat kerajinan batik. 

Sebagai contoh rancangan langkah pembelajaran    yang memanfaatkan lingkungan  

dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Lampiran 2 Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

 

A.  LOKASI       : Di dalam pagar sekolah/di luar pagar sekolah yang terjangkau saat 

jam pembelajaran/di luar pagar sekolah yang tidak terjangkau saat 

jampembelajaran ** 

B.  IDENTITAS :  
  

Sekolah                : SMP ..................................................  

Mata Pelajaran     : ...........................................................  

Kelas/semester      : ...........................................................  

Tema                      : ...........................................................  

Sub Tema              :..........................................................  

Alokasi Waktu    : .................. pertemuan (.................JP) 
 

 
 

C.  KOMPETENSI DASAR 
 

NO Kompetensi Dasar 

  

  

  

  

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 
1. ............................ 
2. ............................ 

 
E.  METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

1.   Pendekatan Saintifik. 
2.   Model Pembelajaran: ................................ 

 
F. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1.  Media 
 a.  Gambar ...................................... 
 b. Model atau ppt .......................... 

2.   Alat/bahan 
 a.   Hand Phone/Kamera untuk dokumentasi 

  b.   alat tulis..................  

  c. ................................ 

3.    Sumber Belajar 
 a.  Lingkungan sekolah: .(di isi potensi lingkungan sekolah) 
 b. Buku/literatur ; 

1)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Buku Guru Ilmu   
Pengetahuan   Alam   SMP/MTs   Kelas   VII.   Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. (hal .......) 
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2)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2013.  Ilmu Pengetahuan Alam 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (hal 
................... 

3)  Buku lain yang relevan 

c. Lembar Kerja Siswa 
 
G.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.  Pendahuluan  dlakukan di dalam kelas ,  tugas guru: 
a. memberikan motivasi 

b. melakakukan  apersepsi dan 

c.  menyampaiakn tujuan pembelajaran  dapat dilakukan didalam kelas 
 
2.  Kegiatan  inti     dilakukan  di  lokasi  lingkungan  sekolah  dengan menerapkan 

 pendekatan saintifik 

a.  Mengamati. tugas guru 

1) mengarahkan siswa mengamati objek/ gejala (yang dapat menemukan masalah) 

2)  meminta siswa menyampaikan hasil pengamatan  

b.  Menanya: 
Berdasarkan   hasil   pengamatan,   setiap   peserta   didik   diberi kesempatan 
mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui. 

c.  Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi: 
1) Peserta  didik  dalam  kelompok  mengngumpulkan  informasi tntang  

benda/objek dan fenomena/kejadian berdasarkan hasil pengamatan 

2) Peserta  didik  mencatat  hasil  pengumpulan  informasi  dan mengolahnya 

dalam bentuk tabel/grafik/pernyataan yang sistematis 

d.  Mengasosiasi/Menganalisis data atau informasi: 

1) Peserta didik menganalisi hasil pengolahan data untuk memperoleh 

hubungan antara konsep dan fakta 

2)  Peserta didik merumuskan kesimpulan  

e.  Mengkomunikasikan: 
Mempresentasikan kesimpulkan dalam bentuk tertulis  atau lesan  

f.  Mencipta 
 Kesimpulan dan temuan dapat diwujudkan dalam bentuk karya 

 
3.   Penutup 

a.  Peserta didik dengan dibantu guru melakukan refleksi (materi apa yang 
sudah/belum dikuasai). 

b.  Guru  mendorong  peserta  didik  untuk  selalu  bersyukur  atas karunia  Tuhan  

berupa  keteraturan  dan  kompleksitas  ciptaan Tuhan tentang aspek fisik. 

c.  Guru menyampaikan informasi materi pada pertemuan berikutnya 
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Lampiran 3 Kegiatan Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

 

A.   LOKASI               :   di dalam pagar sekolah  (kebun sekolah)  

B.   IDENTITAS : 

Sekolah                : SMP ....................  

Mata Pelajaran   : IPA  

Kelas/semester    : VII/1 

Tema                    : Pemanfatan keanekaragaman tumbuhan dan hewan 

Sub Tema             :  Klasifikasi benda tak hidup dan makhluk hidup 

Alokasi Waktu    : 1 pertemuan (3 JP) 
 

 
 

C.  KOMPETENSI DASAR 

 

NO Kompetensi Dasar 

1.1 Mengagumi    keteraturan    dan    kompleksitas    ciptaan    Tuhan    serta 
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, jujur, disiplin, 
teliti, tekun, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, peduli 

lingkungan (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri) dalam aktivitas 

sehari-hari . 

3.2 Memahami karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak 
hidup berdasarkan ciri yang diamati 

4.2 Menyajikan  hasil  klasifikasi  makhluk  hidup  dan  benda  tak  hidup  di 
lingkungan sekitar berdasarkan ciri yang diamati 

 

D.  MATERI PEMBELAJARAN 

1.   Klasifikasi Benda tak hidup dan Makhluk hidup 

2.   Dasar Klasifikasi 

3.   Prosedur Klasifikasi 
 
E.  METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

1.   Pendekatan Saintifik. 

2.   Model Pembelajaran: Inquiry/Discovery learning 
 
F.  MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1.   Media 
 Gambar berbagai macam tumbuhan dan hewan 
 Slide: Klasifikiasi Mahluk hidup. 

2.   Alat/bahan 
 Hand Phone/Kamera untuk dokumentasi 
 Alat tulis. 

3.   Sumber Belajar 
 Lingkungan sekolah: (diisi potensi lingkungan sekolah)
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 4.  Buku/literatur ; 
1)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Buku Guru Ilmu   

Pengetahuan   Alam   SMP/MTs   Kelas   VII.   Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

2)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2013.  Ilmu Pengetahuan Alam 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

  3)  Buku lain yang relevan 

 5. Lembar Kerja Siswa 
 
B.   LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 1.   Pendahuluan 
a.   memberikan motivasi dengan menayangkan gambar berbagai macam tanaman   

dan   hewan.   Guru   meminta   siswa   menyampaikan persamaan dan 
perbedaam ciri dari mahluk hidup yang diamati 

b.    melakakukan     apersepsi:  Bagaimanakah  cara  mengelompokkan benda 

benda yang ada di kamarmu agar tampak rapi? 

c.    menyampaikan Indikator/ tujuan pembelajaran 

d.    Membentuk kelompok  siswa 

e.    Siswa mempelajari Lembar Kerja Siswa yang telah dibagikan. 

 
 2.    Kegiatan inti 

a.    Mengamati. 
1) mengajak siswa ke kebun sekolah dan meminta siswa melakukan 

pengamatan terhadap: 

-  berbagai benda 

-  dua tumbuhan yang memiliki ciri yang berbeda. 
2)  siswa  menyampaikan  hasil  pengamatan  tentang  perbedaan  ciri yang 

ditemukan. 
b.    Menanya: 

Berdasarkan    hasil    pengamatan,    setiap    peserta    didik    diberi 

kesempatan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui. 

c.    Mencoba/Mengumpulkan data atau Informasi: 

1)  Peserta didik dalam kelompok mengamati secara teliti jenis dan ciri-ciri 

berbagai jenis benda,dan mahluk hidup di kebun sekolah menggunakan 

Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

2)  Peserta didik mencatat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. 

3)  Mendiskusikan     hasil      pengamatan     untuk      menemukan 

karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri yang 

diamati 

d.    Mengasosiasi/Menganalisis data atau informasi: 

1)  Peserta didik mendiskusikan: 
-  K lasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri yang 

diamati 
- cara pengelompokan tumbuhan dan hewan dengan menggunakan dasar 

klasifikasi (morfologi, anatomi, fisiologi dan habitat). 
2)  Peserta   didik   dapat   menemukan   aturan/kriteria   dalam melakukan  

 klasifikasi 

e.    Mengkomunikasikan: 

Menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan 

sekitar berdasarkan ciri yang diamati. 
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f.    Mencipta 

Siswa membuat mind mapping tentang cara dan aturan dalam melakukan 

klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar berdasarkan 

ciri yang diamati 

 3.   Penutup 
a.   Peserta  didik  dengan  dibantu  guru  melakukan  refleksi (materi apa yang 

sudah/belum dikuasai). 
b.  Guru mendorong peserta didik untuk selalu bersyukur atas karunia   Tuhan   

berupa   keteraturan   dan   kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik. 

c. Guru menyampaikan informasi materi pada pertemuan berikutnya,.
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LEMBAR KERJA SISWA (LKS) KLASIFIKASI BENDA DAN MAKHLUK HIDUP 
 
Identitas: 
Kelompok      :  ................ 
Nama             :  

  1. ............................................. 

  2. ............................................. 

  3. ............................................. 

  4. ............................................. 
 
Mata Pelajaran      :  IPA 

Kelas/Semester      :  VII/1 

Topik                      :  Klasifikasi Benda tak hidup  dan Mahluk hidup  

Sub Topik              :  Mengidentifikasi Benda tak hidup  dan Mahluk Hidup di  

  kebun sekolah 

A.   KompetensiDasar     : 

3.2  Memahami karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup 

berdasarkan ciri yang diamati 

4.2  Menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan 

sekitar berdasarkan ciri yang diamati 
 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi : 

3.2.1  Menyebutkan ciri-ciri benda-benda dan mahluk hidup. 

3.2.2  Menjelaskan ciri-ciri mahluk hidup. 

3.2.3  Menjelaskan perbedaan mahluk hidup dan tak hidup 

3.3.4  Mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda-benda, tumbuhan,  

dan hewan yang ada di lingkungan sekolah 

4.2.1   Menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan 

sekolah  berdasarkan ciri yang diamati. 
 
C.   Tujuan Pembelajaran : 

 1.  Melalui pengamatan, peserta didik dapat: 

- menyebutkan ciri-ciri benda-benda sekitar. 

- menyebutkan ciri –ciri mahluk hidup 

- menjelaskan perbedaan mahluk hidup dan tak hidup 

2.  Melalui pengolahan data hasil pengamatan, peserta didik dapat melakukan klasifikasi 
terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekolah. 

3.  Menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan 
sekolah  berdasarkan ciri yang diamati 

 
D.  Materi Pembelajaran 

1. Ciri –ciri benda tak hidup dan ciri- ciri mahluk hidup 
2. Dasar klasifikasi Ciri–ciri benda tak hidup dan ciri- ciri mahluk hidup 

3. Dasar klasifikasi Ciri-ciri benda tak hidup dan ciri- ciri mahluk hidup 

 
E.  Cara Kerja 

1. Amati benda-benda dan mahluk hidup yang terdapat  di kebun sekolah 
2. Catat sebanyak mungkin ciri-ciri yang dapat diamati dan masukkan kedalam tabel 

pengamatan 
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F.  Tabel Hasil Pengamatan    : 

NO Nama objek Ciri yang dapat diamati 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

G.  Pertanyaan Diskusi : 

1.   Manakah objek yang termasuk mahluk hidup berdasrkan hasil pengamatan? berikan 

alasana mu? 

2.  Lakukan klasifikasi terhadap benda-benda,tumbuhan, dan hewan yang ada di 

lingkungan sekolah dengan menentukan dasar klasifikasi yang digunakan. 
 

H.  Jawaban : 

1……………………………………………………………….................. 

2…………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………….... 

4. .................................................................................................................  

I.   Kesimpulan : 

……………………………………………………………………………….........................

................................................................................................................................................ 


