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ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA PADA

MATERI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN KELAS XI IPS DI MAN I LAMPUNG TIMUR TAHUN

PELAJARAN 2015/2016

Oleh

Heni Pratiwi

Masalah dalam penelitian ini adalah Hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS pada
materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1
Lampung Timur masih tergolong rendah, selain itu lingkungan sekitar sekolah belum
dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui dan
menganalisis (1) Perbedaan hasil belajar geografi siswa yang menggunakan
pemanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dengan hasil belajar geografi siswa
yang menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab pada materi pelestarian
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan kelas XI IPS di MAN 1 Lampug
Timur, (2) Pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil
belajar geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan kelas XI IPS di MAN 1 Lampug Timur. Penelitian ini menggunakan
metode eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI
IPS, dengan sampel kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XI IPS 3
sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t dan analisis
regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan
hasil belajar geografi siswa yang menggunakan pemanfaatkan lingkungan sebagai
sumber belajar dengan hasil belajar geografi siswa yang meggunakan teknik ceramah
dan tanya jawab pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur. (2) Ada pengaruh pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar geografi siswa pada materi pelestarian
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampung Timur.

Kata kunci : Lingkungan, hasil belajar, ceramah dan tanya jawab



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT USAGE AS LEARNING SOURCE
IN STUDENTS’ GEOGRAPHICS LEARNING RESULTS AT

PRESERVATION OF LIFE ENVIRONMENT AND CONTINUAL
DEVELOMPENT MATERIAL GRADE XI IPS AT MAN I LAMPUNG

TIMUR 2015/2016

By

Heni Pratiwi

The problem of this research was that the results of students’ geographics learning
grade XI IPS in preservation of life environment and continual development material
at MAN Lampung Timur was low, beside that, the environment around the school
was not used as the learning sources. This research was aimed to know and analyse
(1) the difference between the students’geographics learning results which used
environment usage as the learning sources and the students’ geographics learning
results which used speech technique and question and answer in preservation of life
environment and continual development material grade XI IPS at MAN 1 Lampung
Timur, (2) the infuence of the environment usage as the learning sources in the
students’geographics learning results in preservation of life environment and
continual development material grade XI IPS at MAN 1 Lampung Timur. This
research used quasi experiment method. The population of this research was all of the
students of XI IPS 3 class, where the sample classes were XI IPS 2 as the
experimental class and XI IPS 3 as the control class. Data technique used was t-test
and simple linier regression analysis. The results showed that (1) there was a
difference between the students’ geographics learning results using the environment
usage as the learning sources and the students’ geographics learning results using
speech technique results in preservation of life environment and continual
development material grade XI IPS at MAN 1 Lampung Timur (2) there was an
influence of environment usage as the learning sources of the students’ geographics
learning results in preservation of life environment and continual development
material grade XI IPS at MAN 1 Lampung Timur.

Keywords: Environment, learning results, speech and question and answer
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MOTTO

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama
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Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada

pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

(QS: Al-Baqarah Ayat: 148)

100% Tubuh bersimbah peluh dalam memberikan upaya terbaik,
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1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sarana yang begitu penting untuk dapat memajukan suatu

bangsa, Indonesia merupakan negara berkembang yang perlu untuk

memperhatikan pendidikan bagi bangsanya, karena melalui pendidikan seseorang

dapat tumbuh menjadi manusia yang berkualitas dalam membangun sebuah

bangsa.

Pendidikan tidak terbatas pada ruang dan waktu, seperti tercantum dalam Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa pendidikan

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga,

sekolah, dan masyarakat. Pasal 3 juga disampaikan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Pendidikan yang ada akan mewujudkan manusia yang dapat

diandalkan. Sumber daya manusia yang berkualitas, lahir melalui proses

pendidikan yang bermutu.



2

Pembelajaran yang bermutu perlu ditunjang dengan adanya sumber belajar,

sumber belajar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam

memahami materi pelajaran, salah satu sumber belajar yang tepat dalam

pembelajaran geografi adalah sumber belajar yang berasal dari lingkungan, namun

yang terjadi dalam proses pembelajaran saat ini adalah proses belajar mengajar

berlangsung secara pasif yang hanya terjadi satu arah saja yaitu dari guru kepada

murid-muridnya, sehingga sumber belajar hanya berasal dari guru saja yang

menyebabkan murid-murid kurang tertarik menjalankan kegiatan pembelajaran.

Kenyataanya guru masih menerapkan teknik ceramah dan tanya jawab dalam

proses pembelajarannya dimana siswa hanya sebagai pendengar, sehingga siswa

tidak mengalami pembelajaran yang nyata, padahal paradigma pembelajaran yang

sekarang ini mengharuskan siswa untuk selalu aktif dalam proses belajar,

sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa

dalam belajar, dan guru juga harus dapat merubah pembelajaran yang bersifat

abstrak menuju konteks dunia nyata, oleh karena pemanfaatan lingkungan sebagai

sumber belajar sangat berperan dalam menciptakan pembelajaran yang

berkualitas.

Lingkungan menyediakan banyak sekali sumber belajar yang dapat dimanfaatkan

guru untuk menunjang proses pembelajaran geografi. Masing-masing sekolah

biasanya memiliki lingkungan yang cukup menunjang dan berpotensi untuk

dimanfaatkan sebagai sumber belajar, misalnya sekolah tersebut mempunyai

pekarangan atau lahan yang luas, selain itu lingkungan di sekitar sekolah juga

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar misalnya di sekitar sekolah terdapat

sawah, sungai, kebun dan sebagainya, namun sumber belajar lingkungan yang
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telah tersedia justru jarang sekali dimanfaatkan oleh guru, guru lebih sering

menggunakan pembelajaran yang monoton misalnya ceramah dan tanya jawab di

dalam kelas yang sering kali membuat siswa menjadi bosan. Selain itu, guru

jarang sekali mengajak siswanya belajar ke luar kelas untuk melakukan

pembelajaran dengan sumber belajar yang terdapat di lingkungannya.

Pembelajaran merupakan upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan

kondisi belajar bagi peserta didik. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang

fenomena geosfer dan kehidupan di muka bumi serta interaksi yang timbul antara

manusia dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungannya dengan

keruangan dan kewilayahan. Penelitian ini pembelajaran geografi yang dimaksud

adalah proses belajar mengajar oleh guru maupun siswa dimana dalam

kegiatannya memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang berkaitan

dengan mata pelajaran geografi di SMA.

Pembelajaran geografi bertujuan untuk memberi bekal kemampuan dan sikap

rasional serta permasalahan yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan

lingkungan yang berkaitan dengan bidang studi tersebut, untuk itu guru tentunya

harus memiliki kualitas dalam pengajaran. Guru dituntut kreatif dalam

menciptakan proses pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber

belajar adalah salah satu bentuk kreatifitas guru dalam mata pelajaran geografi.

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan guru dengan

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Siswa diajak untuk mengamati

lingkungan sekitar sekolah yang berkaitan dengan materi pembelajaran geografi

yaitu pelestarian lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan
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berkelanjutan, di situlah siswa dapat mempelajari secara langsung dalam keadaan

yang sesungguhnya di lingkungan sekitarnya dan kemudian dihubungkan dengan

materi pelajaran.

MAN 1 Lampung Timur merupakan sekolah yang memiliki potensi alam yang

sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar, karena di sekitar

sekolahnya terdapat kebun, sawah, dan sungai yang sangat potensial untuk lebih

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan materi

pelestarian lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Siswa dapat terjun langsung ke lapangan dan mengenal berbagai komponen

ekosistem, seperti komponen biotik dan abiotik, yang kesemuanya itu sangat

penting untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan, selain itu juga siswa dapat

melakukan langsung tindakan-tindakan pemanfaatan lingkungan hidup secara arif,

sehingga siswa dapat menyadari arti penting dirinya untuk dapat mewujudkan

lingkungan yang lestari dan nyaman bagi kehidupan manusia, dan dengan begitu

pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan beberapa masalah

yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada materi pelestarian lingkungan hidup dan

pembangunan berkelanjutan dan guru yang hanya menggunakan teknik ceramah

dan tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung.

Berikut adalah data rendahnya nilai kuis pada materi pelestarian lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan kelas XI IPS di MAN 1 Lampung Timur.
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Tabel 1.1 Data Nilai Kuis Materi Pelestarian Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan Siswa Kelas XI IPS MAN 1 Lampung
Timur Tahun Ajaran 2015/2016

No Kriteria Ketuntasan
Minimal

Kelas
Jumlah %

IPS 1 IPS II IPS III
1 Tuntas (≥75) 16 13 12 41 35 ,00
2 Tidak Tuntas (<75) 29 23 24 76 65 ,00

Jumlah 45 36 36 117 100 ,00
Sumber : Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi, Kelas XI IPS MAN 1 Lampung

Timur

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa nilai geografi siswa pada saat kuis materi

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan masih banyak yang

di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), di MAN 1 Lampung Timur mata

pelajaran geografi memiliki standar KKM yaitu 75. Penentuan KKM di MAN 1

Lampung Timur berdasarkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas

kompetensi, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan

pembelajaran, serta tuntutan untuk masuk ke perguruan tinggi.

Penentuan nilai KKM 75 masih tergolong berat bagi siswa, karena masih terdapat

banyak siswa yang belum dapat mencapai nilai tersebut. Berdasarkan tabel 1.1,

secara keseluruhan masih terdapat 65 % siswa yang nilainya di bawah KKM, dan

hanya 35% siswa yang telah mencapai KKM pada nilai kuis materi pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Rendahnya hasil belajar siswa

dikarenakan proses pembelajaran yang berlangsung begitu monoton, guru hanya

menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab di dalam kelas selama proses

pembelajaran berlangsung, oleh karena itu pembelajaran yang diharapkan dapat

membuat siswa menjadi lebih aktif namun pada kenyataannya pembelajaran

masih kurang memacu keaktifan siswa, hal tersebut dikarenakan pembelajaran

pada teknik ceramah dan tanya jawab masih berpusat kepada guru, sehingga siswa
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hanya dapat mendengar tanpa dapat mengembangkan kemampuannya untuk

bereksplorasi, padahal pembelajaran geografi pada materi pelestarian lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan juga bertujuan untuk dapat

mengembangkan keterampilan siswa untuk dapat mengamati lingkungan fisik,

dan lingkungan hidup, mengumpulkan informasi, serta memupuk tanggung jawab

terhadap masalah lingkungan, oleh karena itu proses pembelajaran harus lebih

ditungkatkan kualitasnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dalam

proses pembelajaran untuk dapat memahami materi pelestarian lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar

sebagai sumber belajar, namun hingga saat ini sumber belajar yang tersedia di

lingkungan sekitar masih belum pernah dimanfaatkan oleh guru, sehingga

pelaksanaan proses belajar mengajar juga kurang optimal, padahal dengan

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sangat berguna untuk dapat

mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap

materi yang sedang diajarkan.

Proses belajar adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh guru, seorang guru

harus memahami bahwa materi pelajaran tidak cukup disajikan dalam bentuk

abstrak lewat teknik ceramah dan tanya jawab, tetapi juga harus disajikan menuju

konteks dunia nyata, agar siswa lebih memahami materi pelajaran, sehingga perlu

adanya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat mendukung

proses belajar mengajar agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan,

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, proses belajar dan

mengajar menjadi tidak membosankan dan membuat siswa lebih mengerti tentang

materi yang terdapat di buku pelajaran dengan keadaan sebenarnya di lapangan,
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sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan nyata, karena pembelajaran

yang baik adalah dengan memacu keingintahuan siswa dan dengan memanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar diharapkan dapat memberikan pengaruh positif

terhadap hasil belajar siswa yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan

Sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Pada Materi

Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kelas X1 IPS di

MAN 1 Lampung Timur Tahun Pelajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Guru hanya menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab di dalam kelas

selama proses pembelajaran geografi.

2. Lingkungan sekitar sekolah yang belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar

3.  Hasil belajar siswa Kelas X1 IPS di MAN 1 Lampung Timur masih rendah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian

ini adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan hasil belajar

geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan kelas X1 IPS di MAN 1 Lampung Timur tahun pelajaran 2015/2016
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar geografi siswa kelas XI IPS di

MAN 1 Lampung Timur. Atas dasar rumusan tersebut, permasalahan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar geografi siswa yang memanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar dengan hasil belajar geografi siswa yang

menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab pada materi pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampung

Timur?

2. Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar berpengaruh

terhadap hasil belajar geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang memanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar geografi dengan hasil belajar geografi

siswa yang menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab pada materi

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1

Lampug Timur.
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

terhadap hasil belajar geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi guru

geografi untuk lebih memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk

menunjang keberhasilan pembelajaran yang lebih bermakna

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi bagi

pihak-pihak yang berkompeten (guru, pengamat pendidikan, dinas

pendidikan, dan lain-lain) untuk mengambil kebijakan di dunia pendidikan.

3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian-penelitian yang sejenis.

4. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
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2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3 di MAN 1

Lampung Timur.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di MAN 1 Lampung Timur, dengan alamat

Dusun Menur 38b Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung

Timur

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 sampai 4 Maret

2016, semester genap tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan

sebanyak 4 kali pertemuan pada kelas eksperimen dan 4 kali pertemuan pada

kelas kontrol.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pembelajaran geografi.

Menurut Nursid Sumaatmadja (2001:12). Pengajaran geografi hakikatnya

adalah pengajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang

merupakan gejala alam dan kehidupan manusia dengan variasi kewilayahan.

Pembelajaran geografi yang dimaksudkan di sini adalah tentang hakikat

geografi yang diajarkan di sekolah, dan di sesuaikan dengan materi yang

harus dipahami siswa. Pembelajaran geografi dalam penelitian ini adalah

pembelajaran dengan memanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan

pembelajaran dengan teknik ceramah dan tanya jawab.



II  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori-Teori Belajar

Teori-teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Teori Empirisme

Nama asli teori ini adalah “The scool of British Empiricism” (teori empirisme

Inggris) Pelopor teori ini adalah John Locke (1632-1704). Aliran ini bertolak dari

Locken tradition yang lebih mengutamakan perkembangan manusia dari sisi

empirik yang dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal

manusia. “Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat

dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari

alam bebas atau pun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan,”

(Tirtarahardja, 2005). Pokok pikiran yang dikemukakan oleh aliran ini

menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan sedangkan

pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Teori ini mengatakan bahwa anak

yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong yang

belum ditulisi atau sikenal dengan istilah “tabularsa” (a blank sheet of paper)..

Menurut teori ini pendidik sangat berperan penting, karena pendidik menyediakan

lingkungan yang tepat dengan disesuaikan pada materi dan tujuan pembelajaran,
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sehingga anak-anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman

tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap serta watak anak sesuai dengan

tujuan pendidikan yang diharapkan (Silverhawk, 2010). Kesimpulannya

pengetahuan dan kecakapan seorang anak dapat di bentuk dan dioptimalkan

melalui pengalaman yang dapat di serap dengan indra mereka melalui pendidikan

yang dirancang oleh guru. Oleh karena itu, perkembangan anak 100% dipengaruhi

atau ditentukan oleh lingkungannya (Sukardjo dan Komarudin, 2009:21).

(2) Teori Behavioristik

Rumpun teori ini disebut behavioristik karena sangat menekankan perilaku atau

tingkah laku yang dapat diamati dan diukur (Sagala, 2013:42). Prinsip-prinsip

belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Harley dan Davis

dalam Sagala (2013:43) adalah:

1. Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara
aktif di dalamnya.

2. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur
sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respon tertentu
saja.

3. Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga siswa
dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan betul atau
tidak.

4. Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon apakah
bersifat positif atau negatif.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, bahwa teori behavior

menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif agar proses belajar dapat

berlangsung dengan baik, selain itu teori behavior juga menekankan pentingnya

memberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon baik itu respon

positif maupun negatif.
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(3) Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme dalam proses belajar.

Piaget memandang kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi-interaksi mereka (Trianto, 2011:29).

Implikasi teori kognitif Piaget dalam Trianto (2011:30) pada pendidikan adalah

sebagai berikut:

1) Memusatkan perhatian kepada berfikir atau proses mental anak, tidak
sekedar kepada hasilnya.

2) Memerhatikan peranan pelik dari inisiatif anak sendiri, keterlibatan aktif
dalam kegiatan belajar.

3) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan
perkembangan.

Berdasarkan konsep tersebut perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap

tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap yang lain

tidaklah sama pada setiap anak, hal ini karena kemampuan berfikir setiap anak

berbeda satu sama lain oleh sebab itu, perlu keterlibatan aktif seorang anak dalam

kegiatan belajar, dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan

pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi

mereka

2. Belajar

a. Pengertian Belajar

Berbagai ahli mendefinisikan belajar sesuai aliran filsafat yang dianutnya, antara

lain sebagai berikut:



14

Menurut Winkel (1996; 53), belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-

sikap. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:3).

Belajar merupakan kunci yang sangat penting dalam usaha pendidikan, dari ke

dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar juga

diperlukan adanya interaksi dengan lingkungan, agar siswa dapat lebih terampil,

dan dapat lebih memahami materi pembelajaran, sehingga menghasilkan

perubahan tingkah laku pada diri siswa. Siswa akan memperoleh pengalaman-

pengalaman baru yang bersifat kejiwaan dalam proses pembelajaran, sehingga

akan terbentuk sifat yang konstruktif dalam diri siswa.

b. Ciri-ciri Belajar

Menurut Slameto (2003:3-4), ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut:

a)  Perubahan terjadi secara sadar.
b)  Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.
c)  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
d)  Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.
e)  Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.
f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Ciri-ciri belajar yang telah dijelaskan di atas dicirikan dengan adanya perubahan.

Perubahan akan terjadi dengan memperbaiki proses saat pembelajaran

berlangsung. Seorang guru sangatlah penting untuk dapat menciptakan proses

belajar yang bermakna, yang dapat membawa perubahan pada diri siswa bukan
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hanya saat proses belajar berlangsung namun juga perubahan itu berlangsung

selamanya.

c. Prinsip-prinsip Belajar

Slameto (2003:27-28), prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut :

a) Berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk belajar
1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional.

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang
kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional.

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat
mengambangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan
efektif.

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
b) Sesuai hakikat belajar

1) Belajar itu proses kotinu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya.

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery.
3) Belajar adalah kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu

dengan pengertian lain) sehingga mendapatkan pengertian yang
diharapkan.

c) Sesuai materi / bahan yang harus dipelajari
1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur,

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap
pengertiannya.

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai
dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

d) Syarat keberhasilan belajar
1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang.
2) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian / ketrampilan / sikap itu mendalam pada siswa.

Prinsip belajar tersebut harus benar-benar diperhatikan agar hasil belajar dapat

sesuai dengan yang diharapkan, dalam proses belajar siswa tidak hanya berperan

sebagai pendengar, namun mereka juga harus berperan aktif selama pembelajaran

berlangsung. Siswa juga memerlukan lingkungan yang menantang yang dapat
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mendukungnya untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan mengembangkan

pengetahuannya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip belajar tersebut

diharapkan seorang guru dapat menciptakan sebuah proses pembelajaran yang

lebih baik lagi. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar merupakan ide

yang sangat bagus dalam pembelajaran geografi, khususnya dalam memahami

materi pelestarian lingkungan hidup dan kaitannya dengan pembangunan

berkelanjutan, dengan begitu lingkungan sekitar dapat lebih dimanfaatkan dalam

proses pembelajaran, sehingga siswa juga dapat lebih bereksplorasi dengan

menangkap berbagai hal di sekelilingnya.

3. Sumber Belajar

a. Pengertian Sumber Belajar

Pembelajaran merupakan suatu proses sistemik yang meliputi banyak komponen.

Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran diantaranya adalah rencana

pembelajaran, guru, siswa dan lain sebagainya, termasuk juga sumber belajar.

Sumber belajar adalah guru dan juga bahan-bahan pelajaran yang dapat

menunjang proses pembelajaran, salah satu sumber belajar yang amat penting dan

menunjang proses pembelajaran adalah sumber belajar yang berasal dari

lingkungan sekitar sekolah.

Pengertian sumber belajar dalam arti luas adalah segala daya yang dapat

dipergunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pembelajaran baik secara

langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang

melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung (Rohani dan

Ahamdi, 1991:152).
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Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses

pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau

keseluruhan (Sudjana dan Rivai, 2003:76).

Berbagai komponen dalam sistem pembelajaran diantaranya adalah rencana

pembelajaran, guru, siswa dan lain sebagainya, termasuk juga sumber belajar.

Sumber belajar adalah guru dan juga bahan-bahan pelajaran yang dapat

menunjang proses pembelajaran, salah satu sumber belajar yang amat penting  dan

menunjang proses pembelajaran adalah sumber belajar yang berasal dari

lingkungan sekitar sekolah.

Sumber belajar harus dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi

berlangsungnya proses pendidikan. Sumber belajar amatlah penting untuk dapat

mencapai sebuah tujuan pembelajaran dan lebih mengaktifkan kegiatan

pembelajaran, karena itu guru harus cermat dalam menentukan sumber belajar,

dan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Materi pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan  merupakan materi yang sangat

cocok jika guru dapat menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber

belajar, karena dengan dimanfaatkannya lingkungan sekitar sebagai sumber

belajar  memiliki peranan yang dapat  membuat siswa dari tidak tahu menjadi

tahu, membuat siswa menjadi lebih terampil dan dapat melatih siswa untuk lebih

bereksplorasi.

Menurut Rohani (1997:112), dalam pemilihan sumber belajar harus

memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, seperti : ekonomis, praktis dan
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sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel (luwes), serta komponen-

komponen sesuai dengan tujuan.

Memperhatikan uraian tersebut, maka sudah seharusnya lingkungan sekitar

sekolah dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran

geografi, karena sumber belajar yang berasal dari lingkungan sekitar merupakan

sumber belajar yang ekonomis, praktis, mudah diperoleh, fleksibel, dan

komponen-komponennya sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa

dapat lebih memahami tentang materi pelestarian lingkungan hidup dan

pembangunan berkelanjutan.

b. Klasifikasi Sumber Belajar

Sumber belajar dapat dirancang sendiri oleh seorang pendidik, oleh sebab itu

seorang pendidik haruslah kreatif. Sumber belajar yang dirancang sendiri dalam

proses pembelajaran yang biasanya digunakan oleh guru misalnya adalah slide

power point, namun ada juga sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guna

mempermudah siswa dalam belajar misalnya sumber belajar yang berasal dari

lingkungan sekitar, dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

seorang pendidik hanya perlu memanfaatkannya untuk mempermudah proses

pembelajaran karena sumber belajar tersebut sudah banyak tersedia di lingkungan

sekitar.

Menurut Sudjana dan Rivai (2005:2007) berdasarkan dari segi pengembangannya,

sumber belajar terdiri dari dua macam yaitu:

1) Sumber belajar yang dirancang atau sengaja dibuat atau dipergunakan
untuk membantu pembelajaran, sumber belajar jenis ini biasa disebut
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learning resources by design. Misalnya buku, brosur, ensiklopedi, film,
video, tape, slide dan OHP.

2) Sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada
seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber belajar yang ada di
sekeliling kita. Sumber belajar ini disebut learning resources by utilitazion.
Misalnya sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, berupa kebun,
sawah dan sungai.

Menurut AECT (Association For Education Communication and Technology),

dalam Rohani (1997:108-109) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi enam,

yaitu :

a) Pesan
Pesan adalah informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh
komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data.
Contoh : semua bidang studi yang harus diajarkan kepada peserta didik.

b) Orang
Orang adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah,
penyaji pesan. Contoh : guru, tutor, pesrta didik, tokoh masyarakat atau
orang-orang lain yang mungkin berinteraksi dengan peserta didik.

c) Bahan
Bahan adalah perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan
melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program
media termasuk kategori bahan, misalnya transparansi, slide, film, film
strip, audio, video, buku, modul, majalah, bahan instruksional terprogram
dan lain-lain.

d) Alat
Alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk penyampaian pesan
yang tersimpan dalam bahan. Contoh : proyektor slide, overhead, video
tape, pesawat radio, pesawat televise dan lain-lain.

e) Teknik
Teknik adalah prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan
bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan.
Contoh : instruksional terprogram, belajar sendiri, belajar tentang
permainan simulasi, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain.

f) Lingkungan
Lingkungan adalah situasi sekitar dimana pesan disampaikan, missalnya:
sawah, kebun, dan taman.

Sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi enam jenis seperti yang telah

diuraikan di atas, dalam penelitian ini sumber belajar yang akan dimanfaatkan

dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar yang berasal dari lingkungan,
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dengan begitu siswa akan menemukan berbagai hal di lingkungannya dan

disitulah materi pembelajaran dapat tersampaikan.

c. Fungsi Sumber Belajar

Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan

pembelajaran. Kalau media pembelajaran lebih sekedar media untuk

menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi

tersebut tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya (Depdiknas, 2004).

Menurut Suharyono (2006: 9). Sumber belajar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)  Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan jalan:
a. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan

waktu secara lebih baik.
b. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasai, sehingga dapat

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa.;
2)  Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual,

dengan jalan:
a. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional.
b. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan

kemampuannya
3)  Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran denagan jalan:

a. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis.
b. Pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi penelitian.

4)  Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan:
a. Meningkatkan kemampuan sumber belajar.
b. Penyajian informasi dan bahan secara lebih kognitif.

5)  Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu
a. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan

abstrak dengan realitas yang bersifat kongkrit.
b. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.

6)  Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu
a. Penyajian informasi yang mampu menembus batas geografi

Sumber belajar sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas

pembelajaran, karena dapat membantu guru untuk menyajikan informasi.

Penyajian informasi dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar
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menjadi lebih ringan, berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan hanya dengan

teknik ceramah yang menuntut guru untuk memberikan informasi terus-menerus

sehingga hal ini juga turut membebani seorang guru. Pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar juga dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk

berkembang sesuai dengan kemampuannya, karena dalam pembelajaran guru

memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksplorasi menggunakan berbagai

alat indranya.

d. Penggunaan Sumber Belajar

Sumber belajar dipilih dengan disesuaikan kebutuhan dan tujuan pembelajaran,

oleh sebab itu guru harus memperhatikan berbagai hal terlebih dahulu sebelum

mengambil keputusan. Sumber belajar tidak harus yang mahal dan rumit, namun

pemilihan sumber belajar yang ekonomis dan mudah dijangkau akan lebih

memudahkan seorang guru dalam mempersiapkannya, yang terpenting adalah

dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar.

Dalam rangka memanfaatkan sumber belajar secara lebih luas hendaknya seorang

guru memahami lebih dahulu beberapa kualifikasi yang dapat menunjuk pada

sesuatu yang dipergunakan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran

(Rohani 1991:156-157).

Menurut Najmulmunir (2010) guru sebelum mengambil keputusan terhadap

penentuan sumber belajar guru perlu mempertimbangkan segi-segi :

1) Ekonomis: tidak harus terpatok pada harga yang mahal
2) Praktis: tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka
3) Mudah: dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita
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4) Fleksibel: dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional
5)  Sesuai dengan tujuan: mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar.

Kegunaan sumber belajar dari segi nilai untuk mencapai tujuan pembelajaran,

maka guru perlu memahami jenis-jenis sumber belajar yang mana dibutuhkan

bagi pembelajaran (Rohani dan Ahamdi, 1991:157-158) misalnya:

1) Penggunaan sumber belajar dalam rangka memotivasi, khususnya untuk
meningkatkan motivasi peserta didik yang rendah semangat belajarnya.

2) Penggunaan sumber belajar dalam rangka pencapaian tujuan
pembelajaran misalnya dengan cara memperluas atau memperjelas
pelajaran dengan sesuatu sumber belajar yang relevan.

3) Penggunaan sumber belajar dalam rangka mendukung program
pembelajaran yang melibatkan aktivitas penyelidikan misalnya sesuatu
sumber belajar yang dapat diobservasi, dianalisis, diidentifikasi dan
sebagainya.

4) Penggunaan sumber belajar yang dapat membantu pemecahan suatu
masalah.

5) Penggunaan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran presentasi,
misalnya penggunaan alat, pendekatan dan metode, strategi pembelajaran
dan sebagainya.

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sangat dibutuhkan dalam proses

pembelajaran sebagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan motivasi siswa, agar

siswa dapat lebih bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Upaya tersebut

juga dilakukan agar siswa dapat lebih memahami materi pelajaran yaitu

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dengan begitu

dapat memperjelas materi pembelajaran, karena siswa akan mendapatkan

pembelajaran yang relevan dengan melihat kenyataan yang sesungguhnya di

lapangan.
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4. Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran
Geografi

Pelajaran Geografi termasuk salah satu unsur program inti pembelajaran Ilmu

Sosial. Tujuan pembelajaran geografi adalah agar siswa memiliki pengetahuan,

sikap dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir geografis

dalam memahami gejala geosfer. Objek studi geografi adalah geosfer yang

mencakup gejala fisik dan sosial. Mempelajari geografi perlu sebanyak mungkin

berdasarkan aktivitas siswa, baik dengan kegiatan dalam ruangan (kelas,

laboratorium, perpustakaan) maupun lewat pengalaman lansung di lapangan.

Seharusnya sekolah memanfaatkan lingkungan lokal sebagai sumber belajar.

(Suharyono 2006:54).

Outdoor study dimana lingkungan sebagai sumber belajar merupakan interaksi

lingkungan kehidupan dengan siswa. Outdoor study adalah perjalanan yang

dilakukan oleh sekolah untuk tujuan pengajaran. Tujuan outdoor study dalam

pengajaran Geografi adalah mengembangkan kesadaran akan pola hubungan areal

dari lingkungan fisis dan membentuk ketrampilan observasi, meneliti, dan

berkomunikasi serta mencatat informasi dan berhubungan dengan apa yang harus

dicari (Kartawidjaja,1988:43-44)

Mata pelajaran geografi merupakan ilmu yang erat hubungannya dengan

lingkungan sekitar. Salah satu usaha yang menunjang tercapainya tujuan

pembelajaran adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber

belajar. Dalam pembelajaran geografi guru dituntut untuk mengajak siswa agar

dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang nyata dan
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tidak pernah habis, sehingga dengan begitu siswa akan mengalami pembelajaran

yang bermakna, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi peningkatan

hasil belajar kognitifnya tetapi juga dapat memupuk kesadarannya untuk dapat

memahami arti penting menjaga lingkungan sekitarnya. Belajar dengan teknik

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar berarti menggunakan pendekatan

lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang

dilakukan dengan cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan

bahan pelajaran (Rustaman, dalam Supriyono, 1997:53).

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat efektif untuk

meningkatkan pemahaman murid mengenai materi yang telah diajarkan di kelas.

Sebelum siswa diterjunkan ke lapangan siswa terlebih dahulu diberi penjelasan

tentang materi yang akan dipelajarinya, untuk selanjutnya siswa akan diajak ke

lapangan dan memahami materi yang terdapat di buku teks dengan kondisi yang

sesungguhnya di lapangan. Siswa diajak ke lingkungan sekitar sekolah yang

mampu mewakili materi yang sedang diajarkan, yaitu ke lingkungan kebun,

sawah, dan sungai, yang letaknya saling berdekatan.

Menurut Pristiadi dalam Maharani (2015) nilai-nilai yang terkandung dalam

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di antaranya berikut ini:

1) Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari siswa,
memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan
kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung
dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi
dengan lingkungan tersebut.

2) Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan,
dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar

3) Belajar akan lebih bermakna (meaningful Lerning), sebab siswa
dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya.
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4) Aktivitas siswa akan lebih meningkat dengan memungkinkannya
menggunakan berbagai cara, seperti proses mengamati, bertanya atau
wawancara, membuktikan sesuatu, dan menguji fakta.

5) Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada
penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di
lingkungannya. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan
bisa mulai ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga setelah mereka.

Memperhatikan uraian di atas terdapat banyak sekali nilai-nilai yang terkandung

di dalam lingkungan. Lingkungan menyediakan berbagai hal, khususnya di

lingkungan MAN 1 Lampung timur terdapat lingkungan kebun, sungai, rawa,

persawahan, dan juga sawah yang dapat dipelajari siswa untuk dapat lebih

memahami materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan belajar juga akan lebih menarik, karena siswa akan melakukan

pembelajaran dengan teknik observasi dan praktik lapangan, sehingga

pembelajaran akan lebih bermakna, dan aktivitas siswa dapat lebih meningkat

dengan pembelajaran tersebut. Siswa juga akan terdorong untuk dapat menghayati

nilai-nilai dan aspek-aspek kehidupan di sekitarnya.

Menurut Ronald (1987: 121) lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai fasilitas

belajar. Peranan lingkungan sekitar antara lain;

1) Dapat memberikan semaksimal mungkin pada diri siswa untuk
melaksanakan tugas nyata.

2) Dapat memperhatikan atau sebagian besar rangsangan yang relevan dalam
lingkungan.

3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami latihan dan
ketrampilan menggunakan indera.

4) Mengamati kenyataaan yang beragam dari dekat dengan pengalaman
baru.

5) Menjawab masalah-masalah dengan melihat, mendengar, dan
membuktikan secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan sekitar sangat bermanfaat sebagai fasilitas

belajar, karena siswa dapat melaksanakan tugas nyata, dengan memperhatikan
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segala sesuatu di sekitarnya, dan mencatat apa yang diamatinya ke dalam lembar

pengamatan. Siswa juga akan mendapatkan rangsangan dari lingkungannya,

karena mereka dapat melihat, mendengar dan merasakan berbagai fenomena di

sekitarnya, sehingga mereka juga dapat mengamati kenyataan dari dekat, dan

menjawab masalah-masalah dengan melihat, mendengar dan membuktikan secara

langsung.

Kajian geografi adalah permukaan bumi dan isinya, untuk mempelajari fenomena

tersebut seharusnya banyak dilakukan pengamatan gejala geosfer dengan bantuan

sumber belajar yang relevan, demikian juga pembelajaran yang berlangsung di

sekolah, dalam rangka agar dapat mencapaian tujuan pendidikan, pengamatan

fenomena geografi secara langsung dengan berbagai sumber belajar sangat

dibutuhkan. Pengertian lingkungan tidak hanya terbatas pada pengertian

lingkungan alam saja, tetapi juga lingkungan yang dihasilkan oleh manusia,

akhirnya dikemukakan juga oleh Baily bahwa geografi sebagai mata ajaran di

sekolah dapat disajikan dengan berbagai bentuk pendekatan, antara lain :

1) Sebagai studi tentang permukaan bumi beserta segenap proses yang
berlangsung di atasnya

2) Sebagai studi tentang interaksi manusia dengan proses-proses yang ada di
bumi, yang pada hakekatnya merupakan juga pendekatan ekologik,

3) Sebagai studi mengenai hubungan-hubungan manusia dengan lingkungan
yang berbeda-beda yang telah dihasilkan sendiri oleh manusia.

4) Sebagai studi tentang pengorganisasian keruangan
5) Sebagai studi yang memberikan tafsiran tentang bentang alam (landscape)

dan bentang perkotaan (townscape)
(Suharyono dalam Pemikiran Geografi dan Lingkungan Hidup dalam
Pendidikan dan Pengajaran, 2006:54-55)
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Menurut Sudjana (2007:208) banyak kelebihan yang diperoleh dalam

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar:

1) Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan
2) Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan

situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami
3) Bahan-bahan yang dapat dipelajari kaya serta lebih faktual sehingga

kebenarannya lebih akurat
4) Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat

dilakukan dengan cara seperti mengamati,bertanya, membuktikan atau
mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain

5) Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari
bisa beranekaragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam,
lingkungan buatan, dan lain-lain

6) Siswa dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di
sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan

Berdasarkan uaraian di atas penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar

memiliki banyak kelebihan, oleh karena itu seorang guru seharusnya dapat

memaksimalkan pemanfaatan lingkungan dalam proses pembelajaran, namun  di

samping banyak kelebihan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar geografi, terdapat juga beberapa faktor yang dapat

menghambat pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.

Menurut Mudjiono (1994) faktor yang menghambat pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

1) Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada
waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang
dihadapkan sehingga ada kesan main-main. Cara mengatasinya yaitu
dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
Misalnya menentukan tujuan belajar yang diharapkan dimiliki siswa,
menentukan apa yang harus dipelajari, berapa lama dipelajari, cara
memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain.

2) Ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan
memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk
belajar di kelas. Kesan ini keliru sebab kunjungan ke kebun sekolah untuk
mempelajari keadaan tanah, jenis tumbuhan, dan lain-lain cukup dilakukan
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beberapa menit, selanjutnya kembali ke kelas untuk membahas lebih lanjut
apa yang telah dipelajarinya.

3) Sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam
kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam kelas
atau pelajaran baik secara individual maupun kelompok dan satu di
antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan.

Hambatan dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dengan

mudah diatasi oleh guru dengan melakukan perencanaan yang matang. Guru harus

menentukan tujuan belajarnya terlebih dahulu, dalam pembelajaran pemanfaatan

lingkungan sebagai sumber belajar pembelajaran dapat dilakukan di lingkungan

kebun, sungai, dan rawa, lingkungan tersebut dipilih agar siswa dapat lebih

memahami materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Cara belajar siswa juga harus ditentukan oleh guru, hal tersebut dilakukan agar

pada saat kunjungan ke lingkungan, siswa tidak main-main. Cara belajar

dilakukan dengan praktik lapangan dan observasi. Guru memberikan lembar

observasi kepada siswa, dengan begitu siswa akan belajar dengan kondusif.

Proses pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan

hasil belajar, oleh karena itu dalam pembelajaran geografi juga diperlukan

pembelajaran lapangan, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah

antusias siswa hingga mereka timbul keinginan untuk mempelajarinya lebih

lanjut, selain itu siswa dapat mempelajarai konsep-konsep dalam arti yang nyata.

Partisipasi aktif siswa juga merupakan faktor yang diharapkan dalam proses

pembelajaran, karena pembelajaran yang berhasil adalah ketika siswa ikut

berpartisipasi aktif di dalamnya. Menurut Suharyono (2006) Pelajaran lapangan

itu memungkinkan empat hal yang sangat penting artinya dalam mengembangkan

studi geografi, yaitu:
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1) Membangkitkan minat siswa pada keinginan-keinginan mempelajari lebih
lanjut

2) Memberikan kesempatan perbedaan-perbedaan individual lewat tugas
perorangan   atau kelompok.

3) Mengarahkan siswa pada formulasi konsep-konsep secara konsep-konsep
secara seksama dengan arti yang nyata

4) Memberi kesempatan partisipasi aktif kepada siswa dalam proses belajar

Berdasarkan uraian tersebut Pembelajaran lapangan sangatlah penting dalam

mengembangkan studi geografi, dikarenakan dengan pembelajaran lapangan akan

timbul minat siswa untuk mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Siswa juga

akan dapat memahami konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dengan

pembelajaran lapangan tersebut, dan yang terpenting dengan pembelajaran

lapangan akan memberi kesempatan bagi siswa untuk aktif dalam kegitan

pembelajaran.

5. Tinjauan Mata Pelajaran Geografi

Pelajaran geografi difokuskan pada pemberian pengalaman langsung dengan

memanfaatkan dan menerapkan konsep, prinsip dan sains. Dalam konteks ini

siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan untuk

memahami perilaku atau gejala alam di sekitarnya.

a. Pengertian Mata Pelajaran Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan kehidupan di

muka bumi serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam kaitannya

dengan hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Gejala alam dan

kehidupan itu sudah tentu bisa dipandang sebagai hasil dari proses alam yang

terjadi di bumi, bisa juga dipandang sebagai kegiatan yang dapat  memberi
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dampak kepada makhluk hidup yang tinggal di atas permukaan bumi (Depdiknas,

2001:7).

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks

keruangan (Sumaatmadja, 2006:11).

Mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas mencakup pemahaman dasar-

dasar pengertian geografi dan sistem informasi geografi, kajian sistematik tentang

gejala-gejala alam kehidupan, kajian regional (wilayah) mengenai beberapa

kawasan penting dunia yang ada di Benua Asia, Afrika, Amerika dan Eropa.

Kajian khusus yang sejalan dengan kecenderungan perkembangan ekonomi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mengenai industri dan

persebarannya serta pola keruangan desa dan kota (Depdikbud, 1993).

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa Ilmu geografi tidak hanya sebatas

mempelajari fenomena fisik saja tetapi juga fenomena sosial dan interaksi antar

keduanya. Pembelajaran geografi tidak hanya sebatas pada teori yang ada di buku-

buku pelajaran tetapi juga banyak terdapat di lingkungan sekitar, dengan

mempelajari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar geografi diharapkan siswa

dapat lebih memahami materi geografi dan dapat lebih peka terhadap lingkungan

sekitar, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dan berkesan. Siswa pun

dapat lebih memahami perannya dalam lingkungan dan dapat membangun sebuah

lingkungan dengan bijak berbekalkan ilmu geografi yang telah mereka peroleh

melalui proses pembelajaran yang bermakna.
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b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Geografi

Depdiknas (2001) memaparkan fungsi dan tujuan pembelajaran mata pelajaran

geografi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pembelajaran Geografi di SMA
a. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses

yang berkaitan.
b. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan

informasi, mengkomunikasi dan menerapkan pengetahuan geografi
c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan

hidup dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman social
budaya masyarakat.

2. Tujuan Pembelajaran Geografi
a. Pengetahuan

1) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan
pola keruangan dan proses-prosesnya

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan
keterbatasannya untuk dimanfaatkan

3) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan
lingkungan sekitar, wilayah Negara di dunia

b. Keterampilan
1) Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik,

lingkungan dan lingkungan hidup.
2) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat dan

informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan.
3) Mengembangkan keterampilan analisis sintesis kecenderungan dan

hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografi
c. Sikap Menumbuhkan

1) kesadaran terhadap terhadap perubahan geografi yang terjadi di
lingkungan sekitar

2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap
kualitas lingkungan hidup.

3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam
pemanfaatan sumber daya.

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial budaya.
5) Mewujudkan rasa cinta tanah air

Memperhatikan uraian di atas, pembelajaran geografi juga memiliki berbagai

fungsi dan tujuan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar amatlah

penting karena sangat sesuai dengan fungsi pembelajaran geografi yang menuntut

siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan dalam memperoleh informasi,
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selain itu juga dengan adanya pembelajaran geografi diharapkan dapat

menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Pemanfaatan

lingkungan sebagai sumber belajar juga merupakan salah satu upaya agar tujuan

pembelajaran geografi dapat tercapai, karena di dalam pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar, siswa dapat mempelajari materi, konsep-konsep dalam

arti yang nyata, siswa juga dapat lebih terampil dalam mengamati, mengumpulkan

informasi, dan mengembangkan keterampilan menganalisis dan menggagas

sebuah ide, sehingga siswa juga dapat lebih peka terhadap lingkungannya untuk

dapat menumbuhkan sikap cinta lingkungan.

Kompetensi dasar yang dipilih dalam penelitian ini adalah mengevaluasi tindakan

yang tepat dalam pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan

berkelanjutan (Kemendikbud,2013) .

Wardiyatmoko (2013) memaparkan  materi pokok pelestarian lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan yang diajarkan pada siswa kelas XI IPS sebagai

berikut:

1) Lingkungan hidup
Lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang
berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan
perkembangan Individu tersebut. Komponen lingkungan hidup dapat
dibedakan menjadi komponen biotik dan abiotik.

2) Kualitas Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan, dalam kaitannya dengan kualitas hidup, adalah
keadaan wilayah sekitar yang baik dan berpotensi untuk mengembangkan
kualitas hidup yang tinggi.

3) Pencemaran, perusakan, dan resiko lingkungan
Menurut UU No 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah
masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen
lain ke dalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran dan perusakan lingkungan dapat
mengakibatkan resiko lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kemarau,
dan lain sebagainya.
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4) Usaha pelestarian lingkungan hidup serta kaitannya dengan pembangunan
berkelanjutan
Upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan agar sumber daya pada
lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati
oleh generasi yang akan datang.

6. Lingkungan

Lingkungan merumakan salah satu sumber belajar yang sering terlupakan,

padahal banyak sekali kegunaan lingkungan dalam mendukung proses

pembelajaran di sekolah agar lebih berkualitas, walaupun suatu sekolah tersebut

kecil atau terpencil setidaknya sekolah tersebut mempunyai sekurang-kurangnya

empat jenis sumber belajar yang sangat kaya dan bermanfaat, menurut

Najmulmunir (2010) yaitu:

1)  Masyarakat desa atau kota disekeliling sekolah.
2)  Lingkungan fisik di sekitar sekolah.
3) Bahan sisa yang tidak terpakai dan barang bekas yang terbuang yang dapat

menimbulkan pencemaran lingkungan, namun kalau kita olah dapat
bermanfaat sebagai sumber dan alat bantu pembelajaran.

4) Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di masyarakat cukup menarik
perhatian  siswa.

Selain itu juga lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sangat

mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut (Munib, 2004:52) dijelaskan bahwa:

“Situasi lingkungan pada dasarnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil
pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud meliputi: lingkungan sosoial
budaya, lingkungan fisik (teknik, bangunan, gedung dan lain-lain), dan
lingkungan alam fisis (cuaca, musim, dan lain-lain). Sebagai salah satu unsur
pendidikan, situasi lingkungan secara potensial dapat menunjang atau
menghambat usaha pendidikan. Di samping itu juga dapat sumber belajar
yang direncanakan ataupun sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan oleh
pendidik. Yang jelas antara situasi lingkungan dan unsur-unsur lainnya
seperti: peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, dan metode saling
berhubungan dan mempengaruhi dalam proses pendidikan.
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a. Pengertian Lingkungan

Menurut UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 pasal 1, Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lain. Lingkungan dengan pengertian demikian dipilah menjadi lingkungan alam

hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

(Munib, 2004: 76).

Terdapat dua istilah yang sangat erat kaitannya dengan tetapi berbeda secara

gradual, yaitu “alam sekitar” dan “lingkungan”. Alam sekitar mencakup segala hal

yang ada disekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik masa

silam maupun yang akan datang tidak terikat pada dimensi waktu dan tempat,

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan

pengaruh tertentu kepada individu (Hamalik, 2001:195).

Lingkungan sebagai dasar pembelajaran adalah faktor kondisional yang

mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting.

Hamalik (2001) mengungkapkan suatu lingkungan dalam proses pembelajaran

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi psikologis;
stimulus berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap
individu sehingga terjadi respon, yang menunjukkan tingkah laku
tertentu. Respon tadi pada gilirannya dapat menjadi stimulus baru yang
menimbulkan respon baru, demikian seterusnya. Ini berarti, lingkungan
mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis tertentu.

2) Fungsi pedagogis;
lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh bersifat mendidik,
khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga
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pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-
lembaga sosial. Masing-masing lembaga tersebut memiliki program
pendidikan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

3) Fungsi instruksional;
Program instruksional merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang
dirancang secara khusus. Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana
dan prasarana pembelajaran, media pembelajaran, dan kondisi
lingkungan kelas (fisik) merupakan lingkungan yang sengaja
dikembangkan untuk mengembangakan tingkah laku siswa.

Menurut Sudjana dan Rivai (2005:212-214) bahwa semua lingkungan yang dapat

digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara umum dapat

dikategorikan menjadi tiga macam lingkungan belajar yakni lingkungan sosial,

lingkungan alam atau fisik dan lingkungan buatan atau budaya.

1) Lingkungan sosial
Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenan dengan interaksi
manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial,
adaptasi dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan,
kependudukan, struktur pemerintahan, agama dan sistem nilai.
Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial
dan kemanusiaan. Dalam praktek pembelajaran penggunaan lingkungan
sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari
lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun tetangga,
rukun warga, kampung, desa, kecamatan dan seterusnya. Hal ini
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan
anak didik. Sebagai contoh: siswa diberi tugas untuk mempelajari aspek
kependudukan di rukun tetangga. Siswa diminta untuk mempelajari
jumlah penduduknya, jumlah keluarga, komposisi penduduk menurut
umur, agama, mata pencaharian, tingkat pendidikanm peserta KB,
pertambahan penduduk dari tahun ke tahun dan lain-lain. Dalam studi ini
siswa menghubungi ketua RT dan bertanya kepadanya, di samping
melihat sendiri keadaan penduduk di RT tersebut. Hasilnya dicatat dan
dilaporkan di sekolah untuk dipelajari lebih lanjut. Kegiatan seperti ini
ditugaskan kepada siswa dalam bentuk kelompok, agar mereka bekerja
bersama-sama. Kelompok siswa lain mungkin ditugaskan untuk
mempelajari struktur pemerintahan desa termasuk organisasi social yang
ada di desa tersebut. Melalui kegiatan belajar seperti ini, siswa lebih aktif
dan lebih produktif sebab mereka mengerahkan usahanya untuk
memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang
nyata dan faktual.
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2)   Lingkungan Alam
Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah
seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora
(tumbuhan), fauna (hewan), sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-
batuan dan lain-lain). Aspek-aspek lingkungan alam di atas dipelajari
secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara seperti telah dijelaskan
sebelumnya. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relativ tetap tidak
seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para
siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat
mengamati perubahan-perubahan yang terjadi termasuk prosesnya dan
sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan
lingkungan alam termasuk faktor penyebabnya seperti erosi,
penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya.
Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para siswa dapat lebih
memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta
alam, kesadaran untuk menjaga kelestarian dan memelihara lingkungan,
turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi
kehidupan manusia.

3)   Lingkungan Buatan/ Budaya
Di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami,
ada juga yang disebut lingkungan buatan atau lingkungan budaya yakni
lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan
buatan antara lain: irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun
binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa
dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti
prosesnya, pemanfaatan, fungsinya, pemeliharaan, daya dukungnya, serta
aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan
manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat
dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di
sekolah.

Dari berbagai jenis lingkungan di atas,berdasarkan kualitas dan sesuai materi yang

sedang diajarkan pada siswa kelas X1 IPS di MAN 1 Lampung Timur dalam

pemanfaatan lingkungan sebagai pembelajaran geografi, lingkungan yang dipilih

dalam penelitian ini adalah lingkungan Alam. Lingkungan Alam dipilih karena

sesuai dengan materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan yang terdapat di kelas X1 IPS.
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b. Teknik Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi

Ada beberapa cara bagaimana mempelajari lingkungan sebagai sumber belajar

Menurut Sudjana dan Rivai (2005) yaitu:

1) Survei
2) Camping atau berkemah
3) Praktek lapangan
4) Field trip atau karyawisata
5) Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat
6) Mengundang nara sumber

Dari beberapa macam teknik yang dapat digunakan dalam pemanfaatan

lingkungan sebagai sumber belajar dalam penelitian ini akan menggunakan teknik

survei dan praktek lapangan. Teknik survei yakni siswa mengunjungi lingkungan

sekitar sekolah, seperti mengamati dan mengenal lingkungan yang akan dibahas

pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan seperti

lingkungan biotik dan abiotik, ekosistem, pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kegiatan dilakukan siswa melalui observasi. Hasilnya dicatat dan dilaporkan

kepada guru untuk dibahas bersama dan disimpulkan oleh guru dan siswa. Selain

itu Praktek lapangan dilakukan oleh para siswa untuk memperoleh wawasan yang

luas dan banyak pengalaman di lapangan. Pada materi lingkungan hidup siswa

diterjunkan ke lingkungan sungai, kebun, dan rawa yang berada di lingkungan

sekitar sekolah, dengan begitu siswa dapat memahami tentang materi pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, di sana pula siswa dapat

memahami lingkungan biotik dan abiotik, serta dapat memahami tentang

ekosistem, dan pada lingkungan sekitar sekolah tersebut siswa dapat memahami

materi yang sebelumnya disampaikan oleh guru.
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Kedua cara yang dikemukakan di atas tidak hanya bermanfaat bagi proses belajar

siswa, namun dapat dipergunakan sebagai sumber belajar secara langsung.

Hubungan siswa dengan lingkungan sangat penting dalam pembelajaran agar

memperoleh pengalaman-pengalaman agar lebih relevan.

7. Teknik Ceramah dan Tanya Jawab

Teknik ceramah merupakan cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan

materi pelajaran secara lisan, dengan demikian dalam teknik ini yang berperan

aktif adalah guru.

Menurut Djamarah (2002:100), teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan,

yaitu:

Kelebihan Teknik Ceramah:
a) Guru mudah menguasai kelas
b) Mudah mengorganisasikan tempat duduk siswa
c) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar
d) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya
e) Guru mudah menerangkan pelajaran  dengan baik

Kelemahan Teknik Ceramah
a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata) yang visual menjadi

rugi, yang auditif (mendengarkan) lebih besar menerimanya.
b) Bila selalu digunakan terlalu lama dapat membosankan
c) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya

(tafsiran subjektif)
d) Dapat menyebabkan siswa menjadi pasif
e) Tidak cocok untuk membentuk keterampilan dan sikap dan cenderung

menempatkan posisi mengajar sebagai otoritas terakhir.

Teknik tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban, baik dari guru maupun siawa

untuk mencapai tujuan (Mulyasa, 2005:115). Dalam penggunaan teknik

pembelajaran tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada
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anak didik harus sudah dipersiapkan sedemikian rupa, agar kegiatan belajar

pembelajaran tidak menyimpang dari materi pelajaran yang sedang dibahas.

Teknik ceramah dan tanya jawab dalam penelitian ini akan digunakan pada

pembelajaran di kelas kontrol.

8. Aktivitas Belajar

Perubahan paradigma saat ini menuntut dilakukannya perubahan dalam proses

pembelajaran. Kini dalam pembelajaran siswa dituntut untuk aktif dan tidak hanya

menjadi pendengar saja dan guru juga harus dapat merubah pembelajaran yang

bersifat abstrak menuju konteks dunia nyata. Pembelajaran saat ini tidak lagi

berpusat pada guru namun lebih berpusat pada siswa, oleh sebab itu saat ini guru

berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam belajar, tidak

sekedar menyampaikan materi saja. Menurut Rusman (2011:323) Pembelajaran

akan lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam

berbagai aktivitas kegiatan pembelajaran, sehingga siswa mampu

mengaktualisasikan kemampuannya di dalam dan di luar kelas. Hal serupa juga

disampaikan oleh Hamalik (2011:171), yang menyatakan bahwa:

“pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan
kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sendiri atau melakukan
aktivitas sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam
pembelajaran, mereka belajar sambil bekerja. Dengan bekerja tersebut, siswa
mendapat pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya”.

Syarif Bahri Djamarah dan Anwar Zain (2010:67) mengemukakan bahwa belajar

sambil melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik,

sebab kesan yang didapatkan anak didik lebih tahan lama tersimpan di dalam

benak anak didik. Sardiman(2004:99) mengemukakan sebagai berikut:
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“Dalam belajar sangatlah diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas
belajar itu tidak mungkin berlangsung secara baik. Aktivitas dalam proses
belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan
siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas,
mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan segala kegiatan yang dilakukan
yang dapat menunjang prestasi belajar.”

Guru amatlah penting untuk selalu memperhatikan aktivitas siswa selama

pembelajaran berlangsung, hal ini juga berkaitan tentang bagaimana keterlibatan

siswa dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka terlihat aktif atau

pasif. Pembelajaran tidak mungkin berlangsung tanpa adanya aktivitas, oleh sebab

pemanfaatan  lingkungan sebagai sumber belajar merupakan upaya guru dalam

pembelajaran geografi untuk dapat meningkatkan aktivitas siswa agar dapat

memberikan kesan dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah lupa tentang

materi yang telah diajarkan. Dalam penelitian ini aktivitas siswa yang akan

diamati antara lain: 1) Siswa melakukan pengamatan, 2) antusiasme siswa dalam

mengikuti pelajaran (bertanya, menjawab, dan mencatat), 3) siswa dapat

mencocokkan materi yang ada di buku pelajaran dengan kondisi yang ada di

lapangan, 4) siswa dapat bekerjasama dan berinteraksi dengan siswa lain.

9. Hasil Belajar

Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar menurut

Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia penerima

pengalaman belajaranya. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa

setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar.
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Terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar yang

dikemukakan menurut Djamarah (2011:176) yaitu sebagai berikut:

a) Faktor lingkungan
b) Faktor Instrumental
c) Kondisi fisiologi
d) Kondisi psikologi

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : informasi verbal,

kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom

mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang

yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan

psikomotorik (Sudjana, 1990:22).

10. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Pengertian tentan kriteria ketuntusan minimal telah dijelaskan dalam peraturan

mentri dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2015 pasal 1 yang

menerangkan bahwa “kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM

adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang

mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan

karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan

pendidikan”.

MAN 1 Lampung Timur menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dengan

mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi,

kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran serta

tuntutan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
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di MAN 1 Lampung Timur yang telah ditentukan dalam mata pelajaran geografi

kelas XI adalah 75.

Tabel 2.2 Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS
MAN 1 Lampung Timur

No Kriteria Ketuntasan Minimal
1 ≥75 Tuntas
2 <75 Tidak Tuntas

Sumber: Dokumentasi MAN 1 Lampung Timur

11. Lingkungan Mempengaruhi Hasil Belajar

Proses belajar sangatlah penting diperhatikan bagi seorang pendidik, karena

proses belajar sangat menentukan hasil belajar yang nantinya akan diperoleh

siswa. Lingkungan sekitar jika dimanfaatkan sebagai sumber belajar dapat

memberikan hasil belajar yang lebih baik lagi, khususnya pada materi pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, siswa akan lebih memahami

jika mereka melihat langsung di lingkungan sekitarnya dalam keadaan nyata.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar karena

lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik, dalam lingkungan anak

didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem,

saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari

(Djamarah, 2011).

Berikut ini merupakan tabel 2.2 yang menunjukkan perbandingan pembelajaran

dengan menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan

teknik ceramah serta tanya jawab, yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
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Tabel 2.2 Perbandingan Pembelajaran Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber
Belajar dan Teknik Ceramah dan Tanya Jawab

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber
Belajar

Teknik Ceramah dan Tanya Jawab

1) Kegiatan belajar siswa lebih
komprehensif dan lebih aktif sebab
dapat dilakukan dengan cara seperti
mengamati,bertanya, membuktikan
atau mendemonstrasikan, menguji
fakta, dan lain-lain (Sudjana, 2007)

2) Menjawab masalah-masalah dengan
melihat, mendengar, dan
membuktikan secara langsung. Ronald
(1987: 121)

3) Bahan-bahan yang dapat dipelajari
kaya serta lebih faktual sehingga
kebenarannya lebih akurat. (Sudjana,
2007)

1) Mudah menjadi verbalisme
(pengertian kata-kata) yang visual
menjadi rugi, yang auditif
(mendengarkan) lebih besar
menerimanya. (Djamarah ,2002)

1) Kegiatan belajar lebih menarik dan
tidak membosankan (Sudjana, 2007)

2) Membangkitkan minat siswa pada
keinginan-keinginan mempelajari
lebih lanjut, (Suharyono, 2006)

1) Bila selalu digunakan terlalu lama
dapat membosankan (Djamarah
,2002)

1) Dapat memberikan semaksimal
mungkin pada diri siswa untuk
melaksanakan tugas nyata. (Ronald,
1987:121)

2) Memberi kesempatan partisipasi aktif
kepada siswa dalam proses belajar.
(Suharyono, 2006)

1) Dapat menyebabkan siswa menjadi
pasif. (Djamarah ,2002)

1) Memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengalami latihan dan
ketrampilan menggunakan indera.
(Ronald, 1987:121)

1) Tidak cocok untuk membentuk
keterampilan dan sikap dan
cenderung menempatkan posisi
mengajar sebagai otoritas terakhir.
(Djamarah ,2002)

Memperhatikan uraian pada tabel 2.2 ada banyak keunggulan dalam penggunaan

lingkungan sebagai sumber belajar jika dibandingkan dengan ceramah dan tanya

jawab, oleh sebab itu sangatlah penting untuk menggunakan lingkungan sekitar

sebagai sumber belajar, , agar siswa dapat memahami keberadaan dirinya sebagai

bagian dari ekosistem dan agar siswa dapat mengalami pembelajaran yang

sesungguhnya dalam keadaan nyata sehingga siswa dapat memahami materi
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pelajaran, selain itu juga lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat

dimanfaatkan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut (Munib,

2004:52) dijelaskan bahwa:

“Situasi lingkungan pada dasarnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil
pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud meliputi: lingkungan sosoial
budaya, lingkungan fisik (teknik, bangunan, gedung dan lain-lain), dan
lingkungan alam fisis (cuaca, musim, dan lain-lain). Sebagai salah satu unsur
pendidikan, situasi lingkungan secara potensial dapat menunjang atau
menghambat usaha pendidikan. Di samping itu juga dapat sumber belajar
yang direncanakan ataupun sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan oleh
pendidik. Yang jelas antara situasi lingkungan dan unsur-unsur lainnya
seperti: peserta didik, pendidik, tujuan, isi pendidikan, dan metode saling
berhubungan dan mempengaruhi dalam proses pendidikan.

Oleh sebab itu Lingkungan yang potensial haruslah dimanfaatkan agar

memberikan dampak positif bagi hasil belajar siswa yang lebih baik lagi.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014) juga melakukan pengembangan

model pembelajaran geografi melalui penggunaan lingkungan sebagai sumber

belajar, dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa dengan penggunaan

lingkungan sebagai sumber belajar aktivitas siswa cenderung menunjukkan

aktivitas yang maksimal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Bintarini

(2013) juga melakukan penelitian serupa yang berjudul determinasi pemanfaatan

lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar terhadap gaya belajar dan

pemahaman konsep IPS pada siswa kelas IV SDN Gugus Yudistira Kecamatan

Negara, dari penelitiannya diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat

determinasi pemanfaatan lingkungan sekitar sekolahsebagai sumber belajar

terhadap gaya belajar pada siswa kelas IV SDN Gugus Yudistira Kecamatan
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Negara. (2) Terdapat determinasi pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai

sumber belajar terhadap pemahaman konsep IPS pada siswa kelas IV SDN Gugus

Yudistira Kecamatan Negara. (3) Terdapat determinasi secara simultan

pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar dan pemahaman

konsep IPS pada siswa kelas IV SDN Gugus Yudistira Kecamatan Negara

C. Kerangka Pikir

Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan kehidupan di

muka bumi serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam kaitannya

dengan hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Namun dalam

kenyataanya pembelajaran geografi berlangsung secara monoton, guru hanya

menggunakan metode ceramah selama proses pembelajaran berlangsung,

sehingga siswa tidak dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna dan sesuai

dengan pengalamannya. Pembelajaran geografi dikatakan berhasil apabila hasil

belajar siswa dapat mengalami peningkatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan

guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan melakukan inovasi

dalam proses pembelajarannya yaitu dengan melakukan pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal maka guru

diharapkan mampu memanfaatkan kondisi alam lingkungan sekitar sebagai materi

penunjang dari buku teks, sehingga diharapkan siswa  memiliki pengetahuan

belajar sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan, tidak hanya konsep.

Geografi merupakan ilmu yang juga mempelajari hubungan antara manusia

dengan lingkungannya, sehingga proses pembelajaran dengan memanfaatkan

lingkungan menjadi amat penting. Karena dengan begitu siswa dapat lebih
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memahami materi geografi dan dapat memacu semangat siswa sehingga akan

memberikan hasil belajar yang lebih baik lagi.

Penelitian ini untuk mengetahui mengenai pengaruh pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar geografi terhadap hasil belajar geografi siswa pada materi

lingkungan hidup. Hasil belajar yang akan diamati adalah hasil belajar kognitif

siswa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X dan

variabel Y, dalam penelitian ini akan diambil dua kelas, yaitu kelas XI IPS 2

sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol, pada kelas XI

IPS 2, Variabel bebas (X1) yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar,

sedangkan variabel terikat (Y1) yaitu hasil belajar siswa pada kelas eksperimen.

Sedangkan pada kelas kontrol, variabel bebas (X2) yaitu teknik ceramah serta

tanya jawab dan variabel terikat (Y2) yaitu hasil belajar siswa pada kelas kontrol.

Hubungan antara variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut ini:

Gambar 2.1 Desain kerangka pikir penelitian.

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Nasution (2008:38) hipotesis adalah pernyataan tentang suatu hal yang

bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empirirs.

Hasil belajar siswa
(Y1)

Pemanfaatan lingkungan sebagai
sumber belajar (X1)

X
Teknik ceramah dan tanya jawab (X2)

X

Hasil belajar siswa
(Y2)
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada perbedaan hasil belajar geografi siswa yang memanfaatkan lingkungan

sebagai sumber belajar dengan hasil belajar geografi siswa yang meggunakan

teknik ceramah pada materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur.

2. Ada pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi

terhadap hasil belajar geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan hidup

dan pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur.



III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi

Experiment). Eksperimen semu adalah jenis komparasi yang membandingkan

pengaruh pemberian suatu perlakuan pada suatu subjek (kelompok eksperiment) serta

melihat besar pengaruh perlakuan (Arikunto, 2010:77).

Dikatakan eksperimen semu karena tidak semua variabel dikontrol dengan ketat.

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X1 IPS 2 sebagai kelas Eksperimen dan

kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol di MAN 1 Lampung Timur tahun ajaran

2015/2016.

B. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pre-Test-Post-Test Control

Group. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, kemudian kedua kelompok diberi

pre-test. Selanjutnya kelompok eksperimen diberi perlakuan (X) dan kelas yang tidak

diberi perlakuan disebut kelas kontrol (Sugiyono, 2010:76). Dapat dilihat pada Tabel

3.1.
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Tabel 3.1 Desain Penelitian
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen   

Kontrol  - 

Sumber: Sugiyono, (2010:76)

Berdasarkan tabel desain penelitian tersebut dapat dijelaskan, bahwa di dalam

penelitian ini digunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas

eksperimen akan diberikan perlakuan pada proses pembelajarannya yaitu dengan

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, sedangkan pada kelas kontrol hanya

menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab, untuk pertemuan pertama pada

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol akan diberikan soal pretest tujuannya

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan, setelah di

berikan pretest, pada kelas eksperimen akan diberikan perlakuan yang berbeda yaitu

menggunakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, pada kelas kontrol

pembelajaran akan dilakukan dengan teknik ceramah dan tanya jawab. Akhir

pertemuan, pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol akan diberikan soal posttest,

di mana soal tersebut merupakan soal yang sama pada saat pretest. Pemberian soal

posttest bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dari adanya perlakuan

yang berbeda tersebut, dan untuk mengetahui pengaruh dari adanya perlakuan

tersebut.
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C. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Melakukan survei awal ke MAN 1 Lampung Timur untuk mendapatkan

informasi dan mendiskusikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses

pembelajaran di sana, selain itu juga untuk melakukan observasi di lingkungan

MAN 1 Lampung Timur yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber

belajar, juga untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah kelas dan siswa

yang akan dijadikan sampel penelitian.

2. Menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan.

Penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan dengan teknik

pusposive sampling berdasarkan kesepakatan bersama guru mitra yang mengajar

di kelas XI IPS MAN 1 Lampung Timur, sehingga dihasilkan keputusan, kelas

XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol.

Keputusan tersebut diambil dengan dasar bahwa kedua kelas tersebut memiliki

kemampuan yang hampir sama. Kelas XI IPS 1 tidak dipilih karena, kelas

tersebut merupakan kelas asrama dimana siswanya akan mendapatkan les

tambahan mengenai pembelajaran yang telah diajarkan di kelas.

3. Memberi pre-test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Tujuannya yaitu

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan.

4. Memberikan perlakuan yang berbeda pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan teknik pemanfaatan

lingkungan sebagai sumber belajar geografi, sedangkan pada kelas kontrol hanya
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menggunakan teknik pembelajaran berupa ceramah dan tanya jawab di dalam

kelas.

5. Pertemuan akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pada kelas kontrol dan 4 kali pada

kelas eksperimen.

6. Pada akhir pertemuan masing-masing kelas akan diberikan post-test. Tujuannya

yaitu untuk mengetahui hasil belajar setelah diberi perlakuan

7. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistik yang sesuai.

8. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

D. Rancangan Pembelajaran

1. Tahap perencanaan

a. Melakukan observasi lingkungan di sekitar sekolah yang nantinya akan

digunakan sebagai sumber belajar

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang materi

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bersama

dengan guru mata pelajaran geografi.

c. Membuat soal pre-test dan posttest tentang materi pelestarian lingkungan

hidup dan pembangunan berkelanjutan untuk mengetahui kemampuan siswa.

d. Menyusun lembar pengamatan siswa yang akan diberikan kepada siswa

dalam kelas eksperimen, dan menyusun pertanyaan yang akan diberikan saat

tanya jawab siswa pada kelas kontrol.
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2. Tahap pelaksanaan

a. Menentukan subjek penelitian pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dari 3

kelas yang ada, berdasarkan rekomendasi dari guru geografi kelas X1 IPS di

MAN 1 Lampung Timur

b. Memberikan soal pre-test untuk melihat kemampuan awal siswa.

c. Prosedur pelaksanaan pembelajaran diberikan perlakuan dengan teknik

pemanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi pada kelas

eksperimen dan tanpa menggunakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber

belajar pada kelas kontrol atau hanya menggunakan teknik pembelajaran

ceramah dan tanya jawab di dalam kelas.

d. Setelah proses pembelajaran selesai dilakukan. Guru memberikan soal

posttest pada pertemuan ke-4 yang sama dengan soal pretest.

3. Tahap Evaluasi

a. Melakukan rekapitulasi nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melakukan rekapitulasi nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol.

c. Menganalisis dan menyimpulkan data hasil belajar kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

E. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana proses pembelajaran yang diamanatkan oleh standar proses meliputi silabus

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan
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pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber belajar silabus dan RPP merupakan

administrasi yang penting dalam pembelajaran.

Tahap ini adalah tahap memberikan perlakuan yang berbeda pada kedua kelas yang

menjadi subjek penelitian. Pada kelas eksperimen yaitu kelas XI IPS 2 peneliti

melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar geografi, sedangkan kelas kontrol yaitu kelas XI IPS 3 peneliti

melakukan pembelajaran dengan teknik ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Pertemuan akan dilaksanakan sebanyak 4 kali pada masing masing kelas, pada

pertemuan pertama akan diberikan pre test untuk melihat kemampuan awal siswa dan

pada pertemuan terakhir akan diberikan post test untuk melihat keberhasilan dalam

proses pembelajaran.

1. Kelompok kelas XI IPS 2 yang menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kegiatan pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan guru memberikan salam dan melakukan absensi

kelas. Kegiatan pendahuluan pada pertemuan pertama siswa akan diberi soal

pre test terlebih dahulu sebelum siswa menerima pelajaran. Kegiatan

pendahuluan  ini dilaksanakan di kelas sebelum siswa diterjunkan ke

lingkungan sekitar sekolah yang digunakan sebagai sumber belajar geografi.

Kegiatan pendahuluan ini juga meliputi: mengingatkan kembali pelajaran yang

pernah diberikan, memotivasi peserta didik dengan membuat kaitan materi

pelajaran yang akan dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di
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lingkungan  sekitar sekolah (misalnya masalah ketidakseimbangan ekosistem,

kerusakan lingkungan, peran masyarakat sekitar untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan, dll).

b. Kegiatan Inti

Eksplorasi

mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari dan kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pelajaran tersebut.

Menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi, yaitu sangai,dan

kebun. memberikan tata tertib, dan memberitahukakan perlengkapan belajar

yang harus dibawa ke lapangan.

Elaborasi

Pada langkah ini terlebih dahulu guru memberi sedikit materi tentang

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Setelah siswa

menerima materi Pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan  pada sub bab Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup

dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Guru mengajak siswa

menuju ke lapangan. Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-

masing dan guru memberi lembar pengamatan pada masing-masing kelompok.

Siswa mengamati dan mencatat berbagai lingkungan biotik dan abiotik serta

satuan pembentuk ekosistem di lingkungan sekitar sekolah yang telah

ditentukan sebelumnya, siswa juga dialatih untuk mengamati hubungan anatar
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berbagai komponen ekosistem yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah dan

permasalahan apa yang dapat terjadi jika salah satu komponen ekosistem

tersebut rusak. Siswa juga diminta untuk melakukan berbagai tindakan yang

kecil namun bermakna bagi proses pembelajaran berkaitan dengan cara

mengatasi permasalahan lingkungan dan memanfaatkan lingkungan hidup

secara arif. Siswa dapat memfoto atau menggambar berbagai hal yang ada di

lingkungan. Setelah siswa melakukan pembelajaran di lapangan, siswa akan

diajak kembali ke kelas dan hasilnya akan dibahas bersama.

Konfirmasi

Pada kegiatan konfirmasi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk

bertanya mengenai materi yang kurang dimengerti, dan memberi umpan balik

yang positif serta penguatan kepada siswa, selanjutnya guru dan siswa

bersama-sama menyimpulkan pelajaran. Pada pertemuan terakhir guru akan

memberikan soal Post test untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran

c. Kegiatan penutup

Dalam kegiatan penutup guru menanyakan kesan siswa setelah melakukan

pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

geografi. Setelah itu guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberikan

salam
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2. Kelompok kelas XI IPS 2 yang menggunakan teknik Ceramah dan tanya jawab,

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan guru memberikan salam dan melakukan absensi

kelas. Kegiatan pendahuluan pada pertemuan pertama siswa akan diberi soal

pre test terlebih dahulu sebelum siswa menerima pelajaran.  Setelah memberi

soal pre test guru melanjutkan dengan apersepsi materi, yaitu dengan

melakukan tanya jawab kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan awal

siswa tentang materi pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan

pembangunan berkelanjutan.

b. Kegiatan Inti

Eksplorasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan konsep tentang

pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan

berkelanjutan.

Elaborasi

Pada langkah ini guru memberikan penjelasan kepada siswa materi Pelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Setelah itu dialanjutkan

dengan tanya jawab.
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Konfirmasi

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi

yang kurang jelas. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran.

Pada pertemuan terakhir guru akan memberikan soal Post test untuk melihat

keberhasilan proses pembelajaran.

c. Kegiatan penutup

Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan memberikan salam

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS MAN 1 Lampung Timur

tahun pelajaran 2015/2016, yang terdiri dari tiga kelas, dengan jumlah siswa 96 orang

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS 2 dengan jumlah siswa sebanyak 32

orang yang akan dijadikan kelas eksperimen, dan kelas XI IPS 3 dengan jumlah siswa

sebanyak 32 orang yang akan dijadikan kelas kontrol, sampel dipilih dengan

menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara mengambil subjek bukan

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan

tertentu (Arikunto, 2010), pemilihan kelas yang akan dijadikan sampel penelitian ini

berdasarkan kesepakatan dengan guru mitra yang mengajar di kelas XI IPS di MAN 1

Lampung Timur, dengan pertimbangan kedua kelas tersebut memiliki kemampuan

yang hampir sama. Sebelum memulai pembelajaran siswa dari ke dua kelas yaitu
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kelas eksperimen dan kelas kontrol akan diberikan pre test terlebih dahulu untuk

melihat kemampuan awal siswa sebelum diberi perlakuan yang berbeda

(Emzir,2010).

G. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah :

a) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar (X1) , dan aktivitas dengan teknik ceramah dan tanya

jawab dalam proses pembelajaran geografi (X2).

b) Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Hasil belajar geografi siswa.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dari dalam penelitian ini adalah:

a) Hasil Belajar

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa dalam

mengikuti pelajaran geografi pada materi lingkungan hidup .

1. Hasil belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

geografi adalah hasil yang dicapai siswa setelah diberi perlakuan

menggunakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi..

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif.

Cara yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif adalah dengan
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menggunakan tes yang dilakukan diakhir proses pembelajaran. Adapun

perangkat tes yang digunakan berjumlah 50 butir soal berupa multiple

choice. Teknik penilaian dilakukan dengan menjumlahkan jawaban benar

kemudian dikali 2.

Tabel 3.2 Indikator Nilai Hasil Belajar Geografi Siswa
Nilai Rasio Nilai Kualitatif

88-100 Amat Baik
75-87 Baik
62-74 Cukup Baik
≤60 Kurang Baik

Sumber: Dokumentasi MAN 1 Lampung Timur

2. Hasil belajar dengan menggunakan teknik ceramah dan tanya jawab adalah

hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran geografi dengan

teknik ceramah dan tanya jawab. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian

ini adalah hasil belajar kognitif. Cara yang digunakan untuk mengetahui

hasil belajar kognitif adalah dengan menggunakan tes yang dilakukan

diakhir proses pembelajaran. Adapun perangkat tes yang digunakan

berjumlah 50 butir soal berupa multiple choice. Teknik penilaian dilakukan

dengan menjumlahkan jawaban benar kemudian dikali 2.

Tabel 3.3 Indikator Nilai Hasil Belajar Geografi Siswa
Nilai Rasio Nilai Kualitatif

88-100 Amat Baik
75-87 Baik
61-74 Cukup Baik
≤60 Kurang Baik

Sumber: Dokumentasi MAN 1 Lampung Timur
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b) Aktivitas pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

Aktivitas Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar disini akan diamati

untuk dapat mengukur variabel bebas yang nantinya akan berpengaruh terhadap

hasil belajar. Indikatornya yaitu dengan melakukan penilaian terhadap aktivitas

siswa. Aktivitas siswa yang akan diamati antara lain: 1) Siswa melakukan

pengamatan, 2) antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran (bertanya,

menjawab, dan mencatat), 3) siswa dapat mencocokkan materi yang ada di buku

pelajaran dengan kondisi yang ada di lapangan, 4) siswa dapat bekerjasama dan

berinteraksi dengan siswa lain. Untuk menghitung rentang dari skor total seluruh

aktivitas digunakan rumus : i = = = 3, sehingga diperoleh skor

penilaian aktivitas sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Aktivitas Kelas Eksperimen

Nilai Kualitatif
Nilai Kuantitatif

Skor tiap Aktivitas Total Skor seluruh Aktivitas
Amat Aktif 4 ≥ 13

Aktif 3 10-12
Cukup Aktif 2 7-9
Kurang Aktif 1 4-6

Sumber : Pengolahan Data Tahun 2016

c) Aktivitas Pembelajaran Dengan Teknik Ceramah dan Tanya Jawab

Aktivitas pembelajaran dengan teknik ceramah dan tanya jawab disini akan

diamati untuk dapat mengukur variabel bebas yang nantinya akan berpengaruh

terhadap hasil belajar. Indikatornya yaitu dengan melakukan penilaian terhadap

aktivitas siswa. Aktivitas siswa yang akan diamati antara lain: 1)Siswa

melakukan pengamatan, 2) antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran
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(bertanya, menjawab, dan mencatat), 3) siswa dapat mencocokkan materi yang

ada di buku pelajaran dengan kondisi yang ada di lapangan, 4) siswa dapat

bekerjasama dan berinteraksi dengan siswa lain. Untuk menghitung rentang dari

skor total seluruh aktivitas digunakan rumus : i = = = 3, sehingga

diperoleh skor penilaian aktivitas sebagai berikut:

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Aktivitas Kelas Kontrol

Nilai Kualitatif
Nilai Kuantitatif

Skor tiap Aktivitas Total Skor seluruh Aktivitas
Amat Aktif 4 ≥13

Aktif 3 10-12
Cukup Aktif 2 7-9
Kurang Aktif 1 4-6

Sumber : Pengolahan Data Tahun 2016

H. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat pengumpulan data yang sesuai

dengan masalah yang diteliti. Merumuskan alat pengumpulan data ini berkaitan

dengan teknik pengumpulan data yang dipergunakan., karena menyangkut masalah

alat pengumpul data yang digunakan, dalam penelitian ini pengumpulan data

menggunakan beberapa macam teknik yaitu pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Tes

Tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau

sekelompok individu, dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka, satu

dengan yang lain (F.L.Goodeneough dalam Sudjono (2008:67)
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Dalam penelitian ini tes yang digunakan yaitu pre-test dan post test

a) Tes awal (Pre-test) merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran

diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa.

b) Test akhir (Post-test) merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengetahui apakah semua materi telah dikuasai oleh siswa setelah diadakannya

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi.

2. Teknik Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:103) mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.

Teknik observasi digunakan untuk melihat lingkungan yang akan digunakan sebagai

sumber belajar, selain itu juga teknik observasi digunakan untuk memperoleh data

Aktivitas. Pengamatan aktivitas akan dibantu oleh guru mitra, dari proses kegiatan

belajar mengajar menggunakan teknik pemanfaatan lingkungan sebagai sumber

belajar geografi dan menggunakan teknik pembelajaran ceramah dan tanya jawab.

3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti data yang diambil diperoleh dari dokumen yang dapat

berupa catatan , buku dan lain-lain. Menurut Maman Rachman (1993:96) yang

dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui
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peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat,

teori, dahlil atau hukum-hukum dan alat lain yang berhubungan dengan masalah

penelitian. Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:112) dokumentasi adalah teknik

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi

responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti

perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh mengenai,

perangkat pembelajaran, dan jumlah siswa kelas XI IPS MAN 1 Lampung Timur.

Selain itu juga peneliti mengambil gambar-gambar lingkungan sekolah dan

lingkungan di sekitar sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran.

I. Uji Persyaratan Insrumen

1. Uji Validitas Instrumen

“Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut” (Ghozali, 2011:52).

Suharsimi Arikunto (2010:211) mengutarakan bahwa:

”Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila
mampu mengukur apa yang diinginkan.”

Validitas merupakan kondisi yang dapat menunjukkan kesahihan atau penalaran suatu

alat ukur. Validitas tes pilihan ganda didapatkan dengan menggunakan rumus korelasi



64

product moment (Arikunto, 2010:212-213). Rumus korelasi yang dapat digunakan

adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus product moment

yaitu sebagai berikut:

rxy =
∑ (∑ )(∑ )∑ –(∑ ) ∑ –(∑ )

Keterangan:
rxy = Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y
x = Skor variabel X
y = Skor variabel Y∑ = Jumlah skor variabel bebas (X)∑ = Jumlah skor Variabel terikat (Y)∑ = Jumlah kuadrat skor variabel X∑ = Jumlah kuadrat skor variabel Y
N = Jumlah sampel
(Suharsimi Arikunto, 2010:213)

Tabel 3.6. Kriteria Interpretasi Validitas
No Nilai Interpretasi
1 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi
2 0,600 – 0,799 Tinggi
3 0,400 – 0,509 Cukup
4 0,200 – 0,399 Rendah
5 0,00 – 0,199 Sangat Rendah
(Suharsimi Arikunto, 2010:213)

Untuk menentukan tingkat validitas instrumen, harga rxy dikonsultasikan dengan r

tabel product moment dengan α = 0,05. Jika r hitung > r tabel maka instrument

dinyatakan valid. Dalam penelitian ini untuk menguji kevalidan soal digunakan

bantuan dengan Microsoft Excel 2007.
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Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Butir Soal
No Nomor Butir Soal Keterangan Jumlah
1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Valid 50

2 5, 17, 23, 24, 25, 30, 42,48, 49, 50 Tidak Valid 10
Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Berdasarkan hasil uji coba dan uji kevalidan instrumen, terdapat 50 butir soal yang

valid, dan 10 butir soal yang tidak valid. Soal yang tidak valid tidak akan digunakan

dalam penelitian, dan 50 butir soal valid yang akan digunakan dalam penelitian.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8

2. Reliabilitas Instrumen

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:221), “reliabilitas menunjukkan pengertian

bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan alat pengumpulan data

karena instrumen tersebut sudah baik. Dari konsep reliabilitas ini disimpulkan bahwa

tes atau instrumen yang baik yaitu tes atau instrumen yang dapat dengan tetap

memberikan data data yang sesuai dengan kenyataan. Pengujian reliabilitas ini

menggunakan rumus K-R.21 yaitu :

r11 = ( 1 − ( ) )
keterangan :

r11 =  reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir soal
M = skor rata-rata
Vt = varians total
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Tabel 3.8 Kritera Reliabilitas Soal
No. Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas
1 0,8 – 1,00 Sangat tinggi
2 0,06 – 0,799 Tinggi
3 0,04 – 0,599 Cukup
4 0,02 – 0,399 Rendah
5 0,000 – 0,99 Sangat rendah

Arikunto (2010:75)

Dalam penelitian ini perhitungan reliabilitas dihitung secara manual. Berdasarkan

data perhitungan reliabilitas instrumen, diperoleh nilai reliabilitas  sebesar 0,94 yang

berarti instrumen penelitian memiliki reliabilitas sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya

terdapat pada lampiran 9.

3. Tingkat Kesukaran

Taraf kesukaran soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya

suatu soal tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (2008:207) soal yang baik adalah

soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk mengukur taraf

kesukaran soal menurut Suharsimi Arikunto (2008:208) menggunakan rumus sebagai

berikut:

Rumus : P =

Keterangan :
P = Taraf Kesukaran
B = Jumlah Siswa yang menjawab soal dengan benar
JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes
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Tabel 3.9 Interpretasi tingkat kesukaran butir soal
No Rentang Nilai Tingkat Kesukaran Klasifikasi
1 0,00 – 0,30 Sukar
2 0,30 - 0,70 Sedang
3 0,70 – 1,00 Mudah

Suharsimi Arikunto (2008:210)

Dalam penelitian ini perhitungan tingkat kesukaran soal menggunakan program

Microsoft Exel untuk menghitung taraf kesukaran soal. Berdasarkan data perhitungan

taraf kesukaran instrumen pembelajaran, dapat dibuat rekapitulasi pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Hasil Uji Taraf Kesukaran Tes
No Nomor Butir Soal Kriteria Jumlah
1 3, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 38, 40, 42,

43, 45, 46, 58, 60
Sukar 19

2 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31,
33, 34, 35, 36, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56,
57,

Sedang 29

3 7, 12, 16, 19, 22, 32, 37, 41, 44, 47, 53, 59 Mudah 12
Sumber : Hasil pengolahan data tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat soal yang memiliki kriteria sukar,

sedang, dan mudah. Hal ini menandakan bahwa pada soal yang berkriteria sukar

hanya sedikit siswa yang dapat menjawab, sedangkan yang berkriteria mudah ada

banyak siswa yang dapat menjawab soal uji coba tersebut. Untuk lebih lengkapnya

dapat dilihat pada lampiran 10.

4. Daya Pembeda

Menurut Suharsimi Arikunto (2008:211) daya beda adalah kemampuan soal untuk

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang
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berkemampuan rendah. Untuk menentukan daya beda soal menurut Suharsimi

Arikunto (2008:213) menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus: D= -

Keterangan

D : Daya pembeda
BA : Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok atas
BB : Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal kelompok bawah
JA : Banyaknya siswa pada kelompok atas
JB : Banyaknya siswa pada kelompok bawah

Tabel 3.11 Interpretasi Nila Daya Pembeda Soal
No Indeks Daya Pembeda Keterangan
1 0,00-0,20 Jelek
2 0 ,20-0,40 Cukup
3 0,40-0,70 Baik
4 0,70-1,00 Baik sekali
5 Negatif Tidak baik

Suharsimi Arikunto (2008:218)

Dalam penelitian ini pengujian daya beda soal menggunakan bantuan Microsoft

Excel. Hasil uji daya pembeda soal pada masing-masing butir soal adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.12 Hasil Uji Daya Pembeda Soal
No Nomor Butir Soal Kriteria Jumlah
1 5, 23, 30, 48 Jelek 4
2 3, 6, 13, 21, 28, 31, 38, 46, Cukup 8
3 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20,

22, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Baik 39

4 2, 27, 51 Baik sekali 3
5 17, 24, 25, 42, 49, 50 Tidak Baik 6

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 12
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J. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan data dari kelompok

perlakuan berasal dari distribusi normal atau tidak. Untuk melihat kenormalan data,

peneliti menggunakan uji chi-kuadrat (Sudjana, 2005: 273).

Keterangan

Oi = Frekuensi harapan

Ei = Frekuensi yang diharapkan

k = Banyak pengamatan

Jika ≤ dengan a= 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah kelas dalam populasi mempunyai

varians yang sama atau tidak. Jika kelas dalam populasi tersebut mempunyai varians

yang sama maka kelas tersebut dikatakan homogen.

Pengujian homogenitas dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

∑ ( )
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Dimana:

Dengan kriteria uji:

1) Jika F hitung < F tabel, maka varian homogen;

2) Jika F hitung > F tabel, maka varian tidak homogen, dengan tingkat kesalahan

5% (Sugiyono 2012:277).

3. Pengujian Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan

menggunakan Uji t untuk menguji hipotesis pertama dan menggunakan regresi

sederhana untuk menguji hipotesis kedua.

a. t-test Sampel Related

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis secara bertahap sesuai

dengan tujuan penelitian. Teknik yang digunakan untuk melihat perbedaan

pembelajaran geografi yang diberikan perlakuan dengan memanfaatkan lingkungan

sebagai sumber belajar geografi dan pembelajaran yang hanya menggunakan teknik

ceramah adalah uji t.

F =
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Uji t menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

X1 = Hasil belajar geografi siswa yang menggunakan teknik pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar.

X2 = Hasil belajar geografi siswa menggunakan teknik ceramah
n1 = Banyaknya sampel kelompok eksperimen 1
Sg = Varian total kelompok
(Sugiyono, 2012:273)

Dengan:

=
( ) ( )

1 : Rata-rata skor kelompok eksperimen2 : Rata-rata skor kelompok kontrol
: Banyaknya siswa kelompok eksperimen
: Banyaknya siswa kelompok kontrol
: Varian kelompok eksperimen
: Varian kelompok kontrol
: Varian gabungan

Kriteria pengujian untuk rumus uji t yaitu apabila thitung > ttabel dengan taraf signifikan

5%  maka hipotesis alternatif diterima dan sebaliknya jika thitung < ttabel maka hipotesis

alternatif ditolak (Rusman, 2011:94).

t =
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b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh

atara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan memprediksi

variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Duwi Priyanto,

2012:117).

Untuk menguji hipotesis yang pertama dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Ŷ= a + b X

Keterangan :

Ŷ = nilai prediksi variabel dependen
a. = konstanta, nilai Ŷ jika X = 0
b       = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Ŷ yang

didasarkan variabel X
X = variabel independen (Rostina Sundayana, 2014:192)

Menurut Rostina Sundayana (2014:192), koefisien-koefisien regresi a dan b untuk

regresi linier dapat dihitung dengan rumus:

a =
(∑ )(∑ )–(∑ )(∑ )∑ –(∑ )

b =
∑ (∑ )(∑ )∑ –( ∑ )

Kriteria pengujian ini yaitu variabel terikat mengalami kenaikan maka hipotesis

alternatif diterima, sebaliknya jika variabel terikatnya tidak mengalami kenaikan atau

mengalami penurunan maka hipotesis alternatif ditolak.
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c. Uji Hipotesis

1. Hipotesis pertama menggunakan rumus t-test sampel related

Ho :Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa setelah melakukan pemanfaatkan

lingkungan sebagai sumber belajar geografi, yaitu jika thitung < ttabel dengan

taraf signifikan 5% maka hipotesis alternatif ditolak.

Ha :Ada perbedaan hasil belajar siswa setelah melakukan pemanfaatan

lingkungan sebagai sumber belajar geografi, yaitu apabila thitung > ttabel dengan

taraf signifikan 5%  maka hipotesis alternatif diterima.

2. Hipotesis ke-2 menggunakan rumus regresi linier sederhana

Ho :Tidak ada pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar

terhadap hasil belajar geografi siswa, yaitu jika variabel terikatnya tidak

mengalami kenaikan atau mengalami penurunan dari nilai konstanta maka

hipotesis alternatif ditolak.

Ha :Ada pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil

belajar geografi siswa. yaitu variabel terikat mengalami kenaikan dari nilai

konstanta maka hipotesis alternatif diterima.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan juga pembahasan yang telah dipaparkan dalam

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar geografi siswa

yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dengan hasil belajar

geografi siswa yang meggunakan teknik ceramah dan tanya jawab pada

materi pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di MAN

1 Lampug Timur, dengan Rata-rata hasil belajar dengan menggunakan

pemanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi lebih tinggi

dibandingkan rata-rata hasil belajar geografi siswa dengan menggunakan

teknik ceramah dan tanya jawab. Hal tersebut dapat disimpulkan karena nilai

thitung = 10,73 > ttabel = 1,99.

2. Ada pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil

belajar geografi siswa pada materi pelestarian lingkungan hidup dan

pembangunan berkelanjutan di MAN 1 Lampug Timur. Hal tersebut dapat

disimpulkan karena harga nilai prediksi variabel dependen 79,7, nilai tersebut

mengalami peningkatan dari nilai konstanta yaitu 43,44, dengan begitu dapat

dipahami bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat

mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar siswa dengan memanfaatkan
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lingkungan sebagai sumber belajar geografi lebih baik dari nilai sebelum

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat

dikemukakan yaitu:

1. Bagi Siswa

Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi

diharapkan kepada siswa untuk dapat mematuhi peraturan terkait

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi agar pembelajaran

dapat berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan. Siswa juga

diharapkan dapat menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan dari

lingkungan, dan siswa dapat terus aktif dalam proses pembelajaran, sehingga

siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi.

2. Bagi Guru

Guru diharapkan untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

dalam pembelajaran geografi. MAN 1 Lampung Timur memiliki lingkungan

yang sangat potensial untuk menunjang pembelajaran geografi, baik itu

lingkungan alam maupun lingkungan sosial, oleh sebab itu guru diharapkan

memaksimalkan pemanfaatannya untuk dapat menciptakan pembelajaran

yang lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan hasil belajar siswa yang

lebih baik lagi.
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