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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses atau kegiatan untuk perubahan 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya piker berdasarkan 

pengalaman. Hal tersebut sesuai dengan belajar menurut Miarso (2005: 2) 

merupakan suatu kegiatan baik dengan bimbingan tenaga pengajar maupun 

dengan usahanya sendiri. Kehadiran tenaga pengajar dalam kegiatan belajar 

dimaksudkan agar belajar lebih lancar, lebih mudah, lebih menyenangkan, dan 

lebih berhasil. Sedangkan bagi peserta didik, belajar pada dasarnya untuk 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap di mana saja, 

kapan saja, dan dengan apa saja, sebab sumber belajar terdapat di mana saja dan 

ada beragam jenisnya. Dengan terjadinya interaksi antara proses belajar. Kualitas 

interaksi peserta didik dengan sumber belajar berpengaruh sekali terhadap hasil 

belajar. Maka dengan demikian ada perbedaan yang sangat besar antara peserta 

didik yang memiliki intensitas tinggi dalam pemanfaatan sumber belajar dengan 

peserta didik yang memiliki intensitas rendah dalam pemanfatan sumber belajar 

rendah dalam meraih hasil belajarnya. 

Senada dengan pendapat di atas, Duffy dan Jonassen (1992: 22) 

mengatakan bahwa pemanfaatan sumber belajar merupakan upaya pemecahan 

masalah belajar. Mclsaac dan Gunawardena (1996: 78) menjelaskan bahwa 

sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran sangat 

beraneka ragam jenis dan bentuknya. Sumber belajar dalam pemanfaatannya 

terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu benda, manusia, karya ilmiah dan lingkungan. 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan tenaga 

pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan semua 

sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Maka dengan demikian sumber belajar sangat di sarankan dalam 

proses pembrlajaran, guna meningkatkan pemahaman peserta didik atau mencapai 

tujuan pembelajaran. Namun dewasa ini belum banyak guru yang memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar pada pembelajaran geografi, hal tersebut 
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disebabkan terbatasnya alokasi waktu pelaksanaan pelajaran geografi pada tingkat 

SMA (Sekolah Menengah Atas) sehingga menyebabkan guru tidak dapat 

memanfaatkan lingkungan dalam proses pembelajaran karena dalam 

pemanfaatannya banyak menghabiskan waktu, dan juga keterbatasan kemampuan 

guru dalam memilih dan merancang sumber belajar yang kemudian 

diaktualisasikan dalam bentuk media dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini  sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryana (2013: 13).  

Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia yaitu lingkungan (alam, sosial, budaya dan psikologis) yang dapat 

dijadikan referensi guna membantu proses pembelajaran. Lingkungan dapat 

dijadikan sebagai media dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran 

geografi, dengan lingkungan peserta didik dapat dengan mudah memahami materi 

dan dengan lingkungan peserta didik dapat belajar nyata melalui alam. 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang 

dapat mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Muhaimin 

(2015: 1) juga mengemukakan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lainnya. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Undang-undang 

No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Lingkungan 

hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. 

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya, 

dengan ilmu dan teknologi manusia dapat menguasai dan mengubah lingkungan. 

Dewasa ini manusia merasa bahwa alam ini diciptakan untuknya dengan demikian 

alam haruslah ditaklukkan untuk kepentingannya. Seiring berjalannya waktu 

pertambahan penduduk akan menjadi masalah yang komplek bagi lingkungan. 

Kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidup semakin meningkat akan tetapi 

lapangan pekerjaan semakin rendah, sehingga akan timbul masalah sosial yaitu 
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kemiskinan. Dengan demikian manusia akan lebih cermat dan memilih jalan 

pintas dengan memanfaatkan lingkungan tanpa melihat dapak yang akan terjadi. 

Pemanfaatan lingkungan yang berlebihan akan berdampak negatif  bagi manusia 

contohnya kerusakan hutan, musnahnya ekosistem tertentu dan lain sebagainya. 

Permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia semakin 

mengkhawatirkan, kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab manusia dalam 

pengelolaan lingkungan menjadi faktor terbesar penyebab kerusakan lingkungan. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi seperti degradasi sumber daya alam khususnya 

air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah 

tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya tanah kritis, 

produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena 

perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). Bahkan 

angka kerusakan hutan di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi  di dunia, 

laporan Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2001 menunjukkan statistik yang 

sungguh ironis, walau uniknya laju deforestasi atau kerusakan hutan 

Indonesia dalam kurun waktu tiga periode terakhir menunjukkan penurunan yakni 

sekitar 2 juta hektar pertahun dalam kurun waktu 1980-1990 an, lalu menurun 

sekitar 1,5 juta pertahun selama 2000-2009, dan menurun lagi sekitar 1,1 juta 

hektar di periode 2009-2013.  

Penurunan angka kerusakan hutan di Indonesia tersebut, namun ironisnya, 

laju penurunan kerusakan hutan ini bukan menjadi kabar baik. Pasalnya angka 1,1 

juta di periode 2009-2013 masih tetap menjadi negara dengan kerusakan hutan 

tertinggi di Dunia. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Greenpeace Indonesia, 

bahwa Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap 

harinya, setra dengan luas 300 lapangan sepak bola setiap jam. Sebuah angka 

yang menurut Greenpeace layak menempatkan Indonesia di dalam Guinnes Book 

Of World Record sebagai Negara penghancur hutan tercepat di Dunia. Menurut 

Food & Agriculture Organization (FAO) angka deforestasi Indonesia tahun 2000-

2005 mencapai 1,8 Juta hektar/tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan 

dengan angka resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Indonesia 

yaitu 2,8 juta hektar/tahun. Indonesia masih di bawah Brasil yang menempati 

http://blog.act.id/ironis-ternyata-kondisi-hutan-indonesia-telah-lenyap-40-persen/
http://blog.act.id/ironis-ternyata-kondisi-hutan-indonesia-telah-lenyap-40-persen/
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tempat pertama dengan kerusakan 3,1 juta hektar pertahun, dengan gelar kawasan 

deforestasi terbesar di Dunia. Namun karena total luas kawasan hutan Indonesia 

lebih kecil dari pada Brasil, maka laju deforestasi Indonesia menjadi jauh lebih 

besar. Laju deforestasi Indonesia adalah 2% per tahun, dibandingkan dengan 

Brasil yang hanya 0,6 % per tahun. Jika melihat statistik buruk itu maka wajar 

saja jika bencana banjir dan tanah longsor dan  bencana alam lainnya  tak pernah 

luput dari wilayah Indonesia. Pasalnya, bencana alam khususnya banjir dan 

longsor punya kaitan erat dengan buruknya kerusakan lingkungan yang dialami 

oleh setiap hutan di Indonesia. 

Permasalahan kerusakan lingkungan lainnya pun semakin memperburuk 

kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti penggunaan lahan atau 

pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan, pencemaran air, udara 

maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan 

industri dan rumah tangga dengan segala jenis limbahnya. Kemudian 

permasalahan kebencanaan alam seperti gempa dan longsor, juga menambah 

daftar hitam kondisi alam Indonesia. Bahaya perubahan iklim juga mengancam 

manusia diseluruh dunia termasuk Indonesia, selama berjuta tahun manusia 

berada di bumi hingga saat ini masih melepaskan karbondiokasida ke atmosfer 

dengan menggunakan bahan bahan bakar yang berasal dari batu bara, gas bumi 

dan minyak bumi. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya suhu iklim dunia dan 

perubahan iklim yang tidak dapat dipresdiksi, selain itu juga menyebabkan 

mencairnya tudung es di kutup, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang 

berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir, dan gelombang 

air besar.  

Pemasalahan lingkungan atau kerusakan-kerusakan tersebut didominasi 

dan disebabkan oleh manusia seperti perkembangan teknologi, tekanan penduduk 

dan kemiskinan. Tekanan penduduk yang semakin besar maka akan 

mengakhibatkan kemiskinan, hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan 

pekerjaan sehingga akan mengakhibatkan kerusakan lingkungan. Tekanan 

penduduk dan kemiskinan kemudian akan mencari lahan-lahan konservasi sebagai 

tempat pemukiman, sebagai perkebunan dan penjarahan kayu-kayu untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan aktifitas manusia tersebut maka lahan-

lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai 

fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsinya setelah dimanfaatkan untuk 

kawasan pemukiman dan sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya ketidak 

seimbangan lingkungan. Dengan demikian, manusia dapat dikatakan belum 

mempunyai kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. 

Kurangnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan tidak hanya dialami 

oleh individu yang mempunyai tingkat pengetahuan dan pendidikan rendah di 

tetapi juga dialami oleh kaum intelektual, seperti pengusaha yang 

mengembangkan industrinya dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan, 

bahkan cenderung merusak lingkungan. Ardana (2012: 30) menjelaskan 

perkembangan peradaban manusia sekarang yang ditandai dengan invensi dan 

inovasi berbagai teknologi, ternyata laksana pisau bermata dua, secara dikotomis 

dapat disebutkan sebagai satu sisi mempunyai efek meningkatkan kesejahteraan, 

disisi lain berdampak pada degradasi kualitas lingkungan. Budaya manusia 

menjadi instan, gaya hidup yang hedonik karena manusia tidak sabar dan 

menginginkan lebih cepat dan lebih banyak meraup keuntungan. Hal ini tentunya 

menjadi ironi, disatu sisi pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial dan 

budaya terus mengalami kemajuan namun kerusakan lingkungan tempat 

bernaungnya seluruh bangsa tidak dapat dielakkan. Kerusakan-kerusakan alam 

yang terjadi dapat ditindak lanjuti dengan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yaitu pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia secara bertahap dan tanpa merusak lingkungan. Hal tersebut sesuai 

dengan salah satu sustainable development Goals abad 21 dalam United Nations 

tahun 2015 yang menjelaskan bahwa melindungi, memulihkan dan 

mengembangkan pemanfaatan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, 

memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta 

menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. 

Ozsoy (2012: 3) menjelaskan pentingnya pendidikan lingkungan hidup 

(Environment Education) yaitu sebagai kunci mempersiapkan masyarakat dengan 

pengetahuan, keahlian, nilai dan sikap peduli lingkungan sehingga dapat 
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berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah lingkungan. Sedangkan menurut 

Konvensi UNESCO menjelaskan pentingnya pendidikan lingkungan hidup yaitu 

untuk suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia 

yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan peduli terhadap masalah-

masalah yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, 

komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun 

kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan 

lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-

masalah lingkungan hidup baru. Pengetahuan tentang lingkungan hidup serta 

kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian hidup tentunya harus 

dibentuk dalam setiap diri manusia. Karena harus dipahami bahwa manusia 

merupakan manusia yang dalam tatanan kehidupan dialam semesta ini memiliki 

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sumaatmaja (2012: 

72) menjelaskan bahwa manusia dengan alam, ada dalam konteks keruangan yang 

saling mempengaruhi. Kadar saling pengaruh tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat penguasaan IPTEK oleh manusia sendiri. Atas dasar penguasaan IPTEK 

tersebut, ada manusia yang masih sangat bergantung pada alam, ada yang sudah 

mampu menyesuaikan diri, dan ada pula yang sudah mampu mengelola serta 

memanfaatkannya bagi kesejahteraan mereka. 

Manusia harus menyadari hubungannya dengan alam semesta, lingkungan 

bukan sekedar benda mati yang dapat diatur sedemikian oleh kehendak manusia. 

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. 

Manusia sebagai makhluk yang oleh Allah SWT  diberikan akal fikiran yang jauh 

lebih baik dari makhluk hidup lainnya dimuka bumi dalam menjalani 

kehidupannya selalu melakukan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih 

baik mengikuti perkembangan zaman, sering kali manusia melakukan perubahan 

terhadap lingkungan di sekitarnya. Sejalan dengan pendapat Amsyari (1986: 51) 

yang menjelaskan pada hakekatnya di dalam lingkungan buatan manusia itu 

terjadi siklus yang berputar, yakitu: manusia berusaha untuk tetap bisa hidup 

(dengan “layak”) karena itu manusia mengelola lingkungan alamiah menjadi 

lingkungan buatan yang penuh dengan kreasi-kreasinya. Manusia ada di muka 
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bumi untuk menjadi pemimpin yang mampu mengelola segala hal yang telah 

diberikan oleh Yang Maha Kuasa termasuk mengelola lingkungan. Namun dalam 

mengelola lingkungan sering kali timbul dampak negative yang justru merusak 

lingkungan tersebut. Berikut disajikan siklus perubahan lingkungan: 

 

Sumber: Amsyari (1986: 51) 

Gambar 1.1 Siklus Perubahan Lingkungan 

Siklus perubahan lingkungan di atas menunjukkan bahwa pada awalnya 

lingkungan memberikan stimulus kepada manusia, kemudian sebagai responnya 

manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungan, setelah manusia mampu 

beradaptasi dengan lingkungan maka manusia akan mulai mengelola lingkungan 

dengan bantuan teknologi yang diciptakannya hal ini tentunya untuk mendukung 

kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun tanpa disadari pengembangan 

teknologi yang dilakukan manusia dapat menimbun bahan pencemaran yang 

akhirnya mencemari lingkungan dan dapat membahayakan manusia sendiri. 

Kondisi kerusakan yang telah dipaparkan secara luas diatas akan terus terjadi jika 

manusia tidak memiliki kesadaran dan kemauan untuk mengubah sikap tidak 

peduli terhadap lingkungan. 

Pembinaan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dapat dilakukan  

melalui langkah formal seperti kegiatan pembelajaran di sekolah. Melalui 

pembelajaran geografi maka diharapkan  dapat dijadikan solusi untuk 

memecahkan permasalahan lingkungan yang sampai sekarang belum dikelola 

secara optimal. Pembelajaran geografi merupakan studi dan analisis yang meliputi 
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segala sesuatu atau seluruh gejala yang ada di dalam permukaan bumi (ruang). 

Hal ini sesuai dengan Sumaatmadja (1997: 12) yang mengutarakan ruang lingkup 

pengajaran geografi sama dengan ruang lingkup geografi yaitu, (1) Alam 

lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia; (2) Penyebaran 

umat manusia dengan variasi kehidupannya; (3) Interaksi keruangan umat 

manusia dengan alam lingkungan yang memberikan variasi terhadap ciri khas 

tempat-tempat di permukaan bumi; (4) Kesatuan regional yang merupakan 

perpaduan matra darat, perairan, dan udara di atasnya. Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manusia membutuhkan lingkungan untuk 

hidup dan lingkungan membutuhkan manusia untuk berkembang sehingga terjadi 

saling keterkaitan antara manusia dan lingkungannya, tapi tergantung kepada 

manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk masa depan. 

Bintarto (1979: 12) mengemukakan pendekatan geografi terbagi atas tiga 

yaitu pendekatan keruangan (spatial analysis), kelingkungan (ecological analysis) 

dan kewilayahan (regional complex analysis). Permasalahan lingkungan berkaitan 

erat dengan pendekatan kelingkungan (ecological analysis). Pendekatan 

kelingkungan (ecological analysis) merupakan kajian yang mengkaji tentang 

manusia, lingkungan dan interaksi antara keduanya. Geografi merupakan kajian 

yang mempelajari manusia dan lingkungannya dimana salah satu konsepnya 

adalah Konsep Man-Ecological Dominan. Konsep Man-Ecological Dominan 

merupakan manusia faktor dominan dalam ekosistem, interaksi antara manusia 

dengan lingkungan seringkali didominasi oleh mausia. Hal tersebut sesuai dengan 

Henry J. Warman dalam Pasya (2002: 97-98) mengemukakan konsep geografi 

yang menjadi landasan untuk mengungkapkan gejala-gejala yang terdapat 

dipermukaan bumi, sehingga dapat dipahami adanya sebab-akibat, hubungan 

fungsi, proses terjadinya gejala dan masalah-masala geografi yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu salah satu konsepnya adalah konsep manusia sebagai 

ekologi yang dominan (Man-Ecological Dominant). Dengan tidak 

memperhitungkan kerusakan yang akan terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia memanfaatkan lingkungan diluar batas daya dukung lingkungan 

itu sendiri. Seharusnya dengan peranan manusia yang dominant di dalam system 
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ekologi manusia mengingat bahwa ketergantungannya terhadap lingkungan sangat 

besar. Peranan lingkungan sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan 

manusia sehingga manusia tetap eksis maka dalam kehidupannya manusia harus 

melestarikan dan berprilaku bijak dalam memanfaatkan lingkungan. Dengan kata 

lain lingkungan memberikan kontribusi yang besar agar manusia tetap eksis maka 

lingkungan harus dikonservasi agar tetap dapat memberikan manfaat yang 

berkelanjutan pada manusia. Hal tersebut sejalan dengan Siregar (2009) yang 

menyatakan sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki budi pekerti, 

seharusnya manusia menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara terus 

menerus sehingga kehidupan manusia di dunia ini sejahtera dan aman. 

Kegiatan pembelajaran geografi di sekolah dapat menjadi salah satu cara 

untuk mengembangkan konsep Man-Ecological Dominant yaitu melalui 

pemanfaatan lingkungan dalam proses  pembelajaran. Pentransferan konsep Man-

Ecological Dominant pada peserta didik bukan hanya sebatas knowledge akan 

tetapi juga pada penyadaran sikap arif terhadap lingkungan. Guru geografi 

dituntut untuk dapat berinovasi dan kreatif sehingga dapat merancang sumber 

belajar dan kemudian diaktualisasikan sebgai media pembelajaran. Untuk 

mencapai pengembangan kesadaran konsep Man-Ecological Dominant guru 

geografi seharusnya memanfaatkan sumber belajar yang terdapat di lingkungan 

terdekat. Harapannya dengan menjadiakan Taman Hutan Raya Pocut Meurah 

Intan sebagai sumber belajar yaitu untuk mengenali, meningkatkan pemahaman 

terhadap lingkungan setempat dan peserta didik tidak terpengaruh dengan prilaku 

masyarakat yang menyimpang terhadap lingkungan. Sehingga pada akhirnya akan 

menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta terhadap lingkungan sehingga akan 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjadi manusia yang tidak 

tamak terhadap pemanfaatkan lingkungan, menghargai, memelihara dan 

mensosialisasikan pelestarian lingkungan. Peranan sumber belajar dalam 

pembelajaran geografi sangat besar, dengan adanya sumber belajar maka 

pemahaman peserta didik terhadap materi ajar akan sama dan tujuan pembelajaran 

akan tercapai.  
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Lingkungan sangat penting dijadikan sebagai sumber belajar akan tetapi 

sebagain besar guru geografi di Kabupaten Aceh Besar terutaman di SMA Negeri 

1 Lembah Seulawah masih belum memanfaatkannya. Sedangkan, secara 

konseptual lingkungan itu berperan besar untuk dijadikan sumber belajar. Salah 

satu sumber belajar dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk memberikan 

pemahaman konsep Man-Ecological Dominant yaitu Taman Hutan Raya Pocut 

Meurah Intan. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan merupakan bagian dari 

Gunung Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Gunung Seulawah 

merupakan gunung berapi aktif, secara geografis puncaknya terletak di 5025,5' LU 

dan 95036' BT dan gunung ini memiliki ketinggian mencapai 1.726 meter di atas 

permukaan laut. Di kawasan Gunung Seulawah ini terdapat Taman Hutan Raya 

Pocut Meurah Intan, taman ini berada di Kecamatan Lembah Seulawah, 

Kabupaten Aceh Besar, dan Muara Dua Kabupaten Pidie Aceh.  

Sebagai taman hutan lindung tidak menutup kemungkinan bahwa di 

kawasan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan memiliki permasalahan 

kerusakan lingkungan. Kerusakan-kerusakan tersebut disebabkan oleh manusia, 

kerusakan tersebut meliputi setiap tahunnya pohon pinus bertumbangan (mati) 

dan berbanding terbalik dengan pertumbuhannya, kebakaran hutan sehingga, aksi 

pembalak liar, dan konversi lahan. Aktifitas manusaia tersebut akan 

mengakhibatkan berkurangnya jenis flora dan fauna di kawasan Taman Hutan 

Raya Pocut Meurah Intan, 27 ribu dari 33 ribu rumah tangga seperti Banda Aceh, 

Aceh Besar dan Pidie mencukupi kebutuhan air minumnya dari air ledeng, sumur, 

dan mata air, semua sumber air tersebut berasal dari Krueng Aceh yang berhulu di 

kawasan Pocut dan lahan-lahan pertanian akan mengalami gagal panen 

dikarenakan kawasan Pocut tidak mampu lagi berfungsi sebagai penyeimbang 

iklim. Sedangkan taman ini di fungsikan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan 

hutan produksi  dan taman wisata. Hal tersebut sesuai dengan keputusan mentri 

kehutanan dan perkebunan nomor. 1/kpts-ll/1998, 5 Januari 1998 tentang 

perubahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terletak 

di kelompok hutan seulawah agam seluas kurang lebih 6.300 Ha dan 

menetapkannya sebagai Tahura Pocut Meurah Intan (TPMI).  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Konsep Man-Ecological Dominan dengan 

memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. Untuk itu peneliti 

mengambil judul penelitian “Pemahaman Konsep Man-Ecological Dominant 

Dengan Memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Sebagai 

Sumber Belajar di SMA Negeri 1 Lembah Seulawah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan Pre-test dan Post-Test peserta didik SMA Negeri 1 

Lembah Seulawah dengan menggunakan metode outdoor study terhadap 

pemahaman Konsep Man-Ecological Dominan dalam pemanfaatkan Taman 

Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar? 

2. Adakah perbedaan Pre-test dan Post-Test peserta didik SMA Negeri 1 

Lembah Seulawah dengan menggunakan media  Audio Visual terhadap 

pemahaman Konsep Man-Ecological Dominan dalam pemanfaatkan Taman 

Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar? 

3. Adakah perbedaan pemahaman Konsep Man-Ecological Dominant antara 

peserta didik yang menggunakan metode outdoor study dengan peserta didik 

yang menggunakan media  Audio Visual dalam memanfaatkan Taman Hutan 

Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 Lembah 

Seulawah? 

4. Bagaimanakah tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang 

memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber 

belajar? 

5. Adakah kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber 

belajar pada metode outdoor study? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui perbedaan Pre-test dan Post-Test peserta didik SMA 

Negeri 1 Lembah Seulawah dengan menggunakan metode outdoor study 

terhadap pemahaman Konsep Man-Ecological Dominan dalam pemanfaatkan 

Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar. 

2. Untuk mengetahui perbedaan Pre-test dan Post-Test peserta didik SMA 

Negeri 1 Lembah Seulawah dengan menggunakan media  Audio Visual 

terhadap pemahaman Konsep Man-Ecological Dominan dalam pemanfaatkan 

Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman Konsep Man-Ecological Dominant 

antara peserta didik yang menggunakan metode outdoor study dengan peserta 

didik yang menggunakan media  Audio Visual dalam memanfaatkan Taman 

Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar di SMA Negeri 

Lembah Seulawah. 

4. Untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang 

memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber 

belajar. 

5. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai sumber 

belajar pada metode outdoor study. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian kajian pendidikan, 

terutama dalam pemanfaatan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan sebagai 

sumber belajar untuk peningkatkan pemahaman Konsep Man-Ecological 

Dominant pada pembelajaran geografi. Dalam hal ini juga diharapkan 

penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan sumber belajar dalam proses 

pembelajaran geografi.  

 

2. Manfaat praktis 
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a. Untuk menambah variasi dalam penelitian guna menambah ilmu 

pengetahuan bidang pendidikan melalui pemanfaatan Taman Hutan Raya 

Pocut Meurah Intan sebagai sumber belajar untuk peningkatkan 

pemahaman Konsep Man-Ecological Dominant pada pembelajaran 

geografi. 

b. Memberikan sumbangan informasi dan pemikiran kepada dinas terkait 

dalam penyediaan sumber belajar seperti, pemanfaatan Taman Hutan Raya 

Pocut Meurah Intan untuk sumber belajar pada pembelajaran geografi 

sehingga dapat diambil kebijakan guna menciptakan manusia yang 

berkualitas di masa yang akan datang. 

 


