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ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN

IPS TERPADU KELAS VIII DI SMP NEGERI 2 LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

DAER JANRUS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbedaan rata-rata nilai pretes mata
pelajaran IPS Terpadu pada kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan
sebagai model pembelajaran dan kelas yang diberi metode ceramah, (2) Rata-rata postes
hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang akan diberikan metode pemanfaatan
lingkungan sebagai model pembelajaran lebih tinggi dibandingkan pada kelas yang
diberi metode ceramah, (3) Metode pemanfaatan lingkungan lebih efektif dibandingkan
metode ceramah pada mata pelajaran IPS  Terpadu kelas VII di SMP Negeri 2 Liwa.

Penelitian menggunakan metode eksperimen semu dengan desain Pretest-Posttest
Control Grup Desaign. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 1 dan kelas
VIII 3 SMP Negeri 2 Liwa Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik analisis data yang
digunakan adalah uji t dan effect size.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretes mata
pelajaran IPS Terpadu pada kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan
sebagai model , (2) Nilai rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang
diberikan metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran lebih tinggi
dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah, (3) Pembelajaran yang
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar lebih efektif dibandingkan metode
ceramah pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa.

Kata kunci: pemanfaatan lingkungan, sumber belajar, hasil belajar ips terpadu.



ABSTRACT

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL AREA FOR LEARNING RESOURCE OF
STUDENT LEARNING OUTCOMES ON INTEGRATED IPS SUBJECTS

CLASS VIII IN PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL 2 LIWA WEST LAMPUNG
REGENCY

Written by:

DAER JANRUS

This aims to determine (1) Difference of pretest average of Integrated IPS subjects in
class that will be given method of environmental utilization as model of learning and
class given method of lecture, (2) Avarage posttest result of study of IPS Integrated in
class which will be given method of environmental utilization as model of learning is
higher than in class given method of lecture, (3) Method of environmental utilization
more effective than method of lecture in Integrated IPS subjects class VIII in Public
Junior High School 2 Liwa.

Research using quasi-experimental methods with Pretest-Posttest Control Group
Desaign. Subject in this research is student class VIII-1 and class VIII-3 Public Junior
High School 2 Liwa School Year 2015/2016. The data analysis technique used is t test
and effect size.

Research result show that (1) There is no difference average pretest value of Integrated
IPS subject in class that given methods of environmental utilization. (2) The average
value of IPS Integrated learning outcomes in the class given methods as environmental
utilization higher than in class given lecture methods. (3) Learning that utilizes the
environment as a learning resource is more effective than lecture methods on the
subjects of Integrated IPS class VIII in Public Junior High School 2 Liwa.

Keywords : utilization of learning, learning resources, integrated ips learning
outcomes.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses pendidikan dan pembelajaran sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : Guru, siswa, sarana dan pra sarana,alat

dan sumber serta media yang dipakai. Semua elemen ini saling berkaitan dan

punya fungsi yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satunya

menyangkut dengan sumber pembelajaran yang dipakai dalam proses

pembelajaran. Sumber pembelajaran ini pada umumnya selalu dihubungkan

dengan peralatan-peralatan elektronik yang pada umumnya memiliki harga yang

cukup mahal, namun kita sering mengabaikan apa yang ada di lingkungan kita

yang dapat kita gunakan secara cuma-cuma atau geratis, salah satu sumber

pembelajaran yang dapat digunakan adalah lingkungan. Lingkungan menyediakan

sumber pembelajaran yang banyak dan beragam, tergantung kemampuan dari

guru dan peserta didik memilih dan memanfaatkannya.

Pemanfaatan sumber belajar sangatlah penting bagi seorang siswa karena

dengan adanya pemanfaatan sumber belajar siswa akan lebih mudah dalam

menggali informasi mengenai pengetahuan yang ingin dipelajarinya. Lengkapnya

sumber belajar bagi seorang siswa diharapkan dapat lebih mendukung dalam

proses belajarnya. Selain itu, lengkapnya sumber belajar juga dapat menciptakan
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kondisi pembelajaran yang baik sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa.

Dengan strategi pembelajaran dan sumber belajar yang tepat maka proses

pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Berlangsungnya

proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan tidak terlepas

dengan lingkungan sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada

dinding kelas. Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus

kejenuhan dan menciptakan peserta didik yang cinta akan lingkungan.

Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik (makhluk hidup), abiotik

(benda mati) dan budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal

para peserta didik merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan

untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Jumlah sumber

belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas, sekalipun pada umumnya

tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar

lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena

mereka belajar tidak terbatas oleh tempat dinding kelas, Selain itu kebenarannya

lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat

mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan

lingkungan tersebut. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak

sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak

pilihan. Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan

sebagai sumber belajar dalam pendidikan, bahkan hampir semua tema kegiatan

dapat dipelajari dari lingkungan.Namun demikian diperlukan adanya kreativitas
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dan jiwa inovatif dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai

sumber belajar.

Di SMP Negeri 2 Liwa yang terletak di kecamatan Balik Bukit kabupaten

Lampung Barat, peneliti menemukan beberapa masalah yang membuat minat

belajar siswa terutama dalam pelajaran IPS Terpadu semakin menurun yang

secara otomatis akan mempengaruhi hasil belajarnya. Masalah yang peneliti

temukan diantaranya, masih banyak para tenaga pendidik yang menggunakan

metode pembelajaran yang konvensional yang hanya berpusat kepada guru saja.

Banyak murid yang merasa bosan dengan metode pembelajaran seperti ini,

dimana guru hanya monoton ceramah menjelaskan materi yang

disampaikan.Selain itu, sekolah ini belum mempunyai fasilitas media serta sarana

dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran IPS Terpadu sehingga masih

banyak siswa terutama di kelas VIII yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yang ditetapkan di SMP Negeri 2 Liwa yaitu ≥ 70.

Berikut data hasil ulangan harian siswa yang didapatkan peneliti dari guru

IPS Terpadu di sekolah ini:

Tabel 1.Hasil Ulangan Harian Siswa.
NO Nilai Siswa

Frekuensi Persentase (%)
1 20 – 50 7 25
2 51 – 69 11 39
3 70 – 80 8 29
4 81 – 90 2 7

Jumlah 28 100
Sumber : Dokumentasi Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMP Negeri
2 Liwa
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Dari tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa dari 28 orang siswa dalam satu

kelas hanya 10 siswa (36 %) yang sudah mencapai KKM. Dan ada 18 siswa (64

%) yang belum mencapai KKM. Artinya secara persentase siswa kelas VIII di

SMP Negeri 2 Liwa banyak yang mendapat nilai < 70 pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

Masalah diatas sebenarnya dapat diatasi dengan cara guru menggunakan

media di lingkungan sekitar sebagai model pembelajaran. Ada beberapa metode

yang dapat digunakan dalam rangka membawa siswa kedalam lingkungan itu

sendiri yaitu metode Karyawisata, service proyek, school camping, surfer dan

interview. Lewat karya wisata umpamanya, siswa akan memperoleh pengalaman

secara langsung, membangkitkan dan memperkuat belajar siswa, mengatasi

kebosanan siswa balajar dalam kelas serta menanamkan kesadaran siswa tentang

lingkungan dan mempunyai hubungan yang lebih luas dengan lingkungan.

Mengingat pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial juga membahas hubungan

antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak

didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada

berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan

IPS berusaha membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang

dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami

lingkungan sosial masyarakatnya.

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan

memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai

dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa
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untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pola pembelajaran

pendidikan IPS menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pada peserta

didik. Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya menjejali peserta

didik dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak

pada upaya agar mereka mampu menjadikan apa yang telah dipelajarinya sebagai

bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat

lingkungannya, serta sebagai bekal bagi dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi. Di sinilah sebenarnya penekanan misi dari pendidikan

IPS. Oleh karena itu, sangatlah baik apabila lingkungan sekitar dimanfaatkan

sebagai model pembelajaran.

Selain mempelajari hubungan siswa dengan lingkungan masyarakat, di

pelajaran IPS Terpadu siswa juga akan mempelajari lingkunganya secara

geografis. Dimana siswa akan mempelajari bentuk-bentuk rona muka bumi baik

itu berupa pegunungan, bukit, pantai, dan sebagainya. Dengan menggunakan

lingkungan sebagai model pembelajaran siswa akan lebih mudah memahami

materi ini karena akan melihat langsung dengan media nyata di alam sekitarnya.

Hal ini semakin didukung lagi mengingat keadaan geografis di daerah

kabupaten Lampung Barat ini yang berada di daerah pegunungan, yang mana

terdapat banyak bentuk-bentuk rona muka bumi yang tidak terdapat di daerah lain.

Selain itu letaknya juga tidak jauh dari daerah pesisir yang juga akan

mempermudah siswa memahami jika ada materi pelajaran yang akan membahas

daerah laut dan pantainya. Sayangnya guru tidak memanfaatkannya sebagai



6

sumber belajar, padahal kika dimanfaatkan siswa akan merasa tertarik untuk

mengikuti pembelajaran.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa yang belum

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75 pada mata

pelajaran IPS Terpadu.

2. Murid merasa bosan dengan mengunakan metode ceramah dalam

pembelajaran IPS Terpadu.

3. Guru tidak mengunakan media dalam pembelajaran IPS Terpadu.

4. Guru di SMP Negeri 2 liwa yang masih menggunakan metode pengajaran

konvensional.

5. Guru belum menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian sangatlah penting hal ini

dikarenakan agar masalah yang diteliti menjadi lebih terarah sehingga kesalahan

yang terjadi dapat diminimalisir, maka dalam penelitian ini dibatasi pada hasil

belajar IPS terpadu siswa yang diberi perlakuan metode pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar.
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya nilai IPS

Terpadu siswa di yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Atas

dasar rumusan tersebut, pertanyaan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS

Terpadu pada kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan

sebagai model pembelajaran dan kelas yang diberi metode ceramah ?

2. Apakah rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang akan

diberikan metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran

lebih tinggi dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah ?

3. Apakah metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran

lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada mata pelajaran IPS

Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa ?

Dengan demikian judul penelitian ini adalah “pengaruh pemanfaatan lingkungan

sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu kelas VII di SMP Negeri 2 Liwa kabupaten Lampung Barat”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS

Terpadu pada kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan

sebagai model pembelajaran dan kelas yang diberi metode ceramah.

2. Untuk mengetahui rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas

yang akan diberikan metode pemanfaatan lingkungan sebagai model
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pembelajaran lebih tinggi dibandingkan pada kelas yang diberi metode

ceramah.

3. Untuk mengetahui metode pemanfaatan lingkungan sebagai model

pembelajaran lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada mata

pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian dan tujuan penelitian

yang dikemukaan diatas, hasil penilitian tindakan kelas ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi :

1. Siswa

a. Dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa

kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung barat.

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa

kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.

2. Guru

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan lualitas pembelajaran

di kelasnya, serta memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar.

3. Sekolah

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan

kualitas pendidikan di kelas VIII SMP Negeri 2 Liwa, sehingga memiliki

output yang berkualitas dan kompetitif.
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4. Peneliti

Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menerapkan

lingkungan sebagai sumber pembelajaran guna memecahkan masalah yang

ada di sekolah, serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada

program sarjana di program studi pendidikan Geografi Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pengetahuan Universitas Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori -Teori Belajar

Berlangsungnya bagaimana proses belajar dijelaskan dalam berbagai teori

belajar. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana terjadinya

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa. Tiap teori

memberi penjelasan tentang aspek belajar tertentu dan tidak sesuai dengan segala

macam bentuk belajar (Nasution, 2008:132).  Dalam penelitian ini membahas

tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, terdapat beberapa teori

belajar yang mendukung metode pembelajaran ini diantaranya adalah teori belajar

konstruktivisme, teori perkembangan kognitif Piaget.

a. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivisme dikembangkan oleh Piaget pada pertengahan

abad 20. Piaget berpendapan bahwa pada dasarnya individu sejak kecil sudah

memiliki kemampuan untuk mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan

yang telah dikonstruksi oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi

pengetahuan yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh

melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna.
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Pengetahuan tersebut hanya untuk diingat sementara setelah dilupakan (Sanjaya,

2012 :123-124).

Menurut Sardiman (2008: 37) kontruktivisme adalah salah satu filsafat

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah kontruksi

(bentukan) kita sendiri.Sardiman menjelaskan bahwa siswa membina sendiri

pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman

yang ada. Struktur pengetahuan dikembangkan padaa otak manusia melalui dua

cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu membangun struktur

pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan

akomodasi yaitu penyesuaian pengetahuan dengan hadirnya pengalaman baru.

Hal ini juga didukung oleh Robert E. Slavin (1995: 225) yang menyatakan

bahwa : menurut pandangan kontruktivisme, siswa secara aktif membangun

pengetahuan dengan cara terus-menerus mengasimilasi dan mengkomodasi

informasi baru atau dengan kata lain, kontruktivisme adalah teori perkembangan

kognitif yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman

mereka tentang realita.

Dalam kegiatan pembelajaran, anak adalah sebagai subjek dan sebagai

objek dari kegiatan pembelajaran. Karena itu, inti proses pembelajaran tidak lain

adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran.

Nana Sudjana (2001: 29) menyatakan bahwa sama halnya dengan belajar,

mengajarpun pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur,

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar anak didik, sehinga dapat

menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Pada tahap
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berikutnya mengajar adalah proses memberi bimbingan/bantuan kepada anak

didik dalam melakukan proses belajar.

Slavin dalam Trianto (2011: 74), mengatakan bahwa teori pembelajaran

konstuktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi

pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek info baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi bagi siswa

agar benar-benar dapat memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus

bekerja memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, berusaha

dengan susah payah dengan ide-ide.

Dari berbagai pendapat mengenai teori pembelajaran konstruktivisme

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah suatu proses

pembelajaran yang mengaharuskan seorang siswa untuk menciptakan sendiri

pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut dapat memberi bantuan kepada

siswa untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna.

b. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang

psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak

konsep utama dalam lapangan psikolog perkembangan dan pengaruh terhadap

konsep kecerdasan.
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Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar itu sendiri ( Riyanto, 2010:9). Menurut teori ini,

ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi

yang berkesinambungan dengan lingkungan.

Menurut Piaget yang dikutip dari Trianto (2010:70),  seorang anak maju

melalui empat tahap perkembangan kognitif, antara lain lahir dan dewasa, yaitu

tahap sensorimotor, pra operasional, operasi kongkrit, dan operasi formal. Tahap-

tahap perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tahap perkembangan kognitif anak.
Tahap Perkiraan Usia Kemampuan-kemampuan Utama

Sensorimotor Lahir sampai 2 tahun Terbentuknya konsep
“kepermanenan obyek” dan
kemajuan gradual dari perilaku
yang mengarah pada tujuan

Praoperasional 2 sampai 7 tahun Perkembangan kemampuan
menggunakan simbol-simbol untuk
menyatakan obyek-obyek dunia.
Pemikiran egosentris dan sentrasi

Operasi Konkrit 7 samapi 11 tahum Perbaikan dalam kemampuan untuk
berpikir secara logis. Kemampuan-
kemampuan baru termasuk
penggunaan operasi-operasi yang
dapat balik. Pemikiran tidak lagi
sentrasi tetapi desentrasi, dan
pemecahan masalah tidak begitu
dibatasi oleh keegosentrisan.

Operasi Formal 11 tahun sampai
dewasa

Pemikiran abstrak dan murni
simbolis mungkin dilakukan.
Masalah-masalah dapat dipecahkan
melalui penggunaan eksperimentasi
sistematis.

Sumber: Nur M. (1998b :1) dikutip dari Trianto (2010:71)

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus dapat menciptakan

suasana belajar mandiri kepada siswa. Artinya, guru sebagai fasilitator yang
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mampu membuat siswa mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar, bukan

hanya sekedar memberikan materi pelajaran kepada siswa secara utuh.

2. Belajar dan Pembelajaran

a. Pengertian Belajar

Menurut Gagne (1977) dalam Ngalim Purwanto (1990: 84), belajar terjadi

apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa

sedemikian rupa sehingga perbuatanya (performance-nya) berubah dari waktu

sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2002: 28), belajar adalah modifikasi

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Sedangkan menurut Morgan

(1978) dalam Ngalim Purwanto (1990:84), belajar adalah setiap perubahan yang

relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan

atau pengalaman.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan perubahan dalam bentuk tingkah laku yang diperoleh dari hasil latihan

atau pengalaman yang dapat mengarah pada perubahan tingkah laku yang lebih

baik atau ada kemungkinan mengarah pada perubahan tingkah laku yang lebih

buruk.
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b. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk

membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses

pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimyati dan Mudjiono, 1994:142).

Secara umum pembelajaran digambarkan sebagai upaya orang yang

tujuannya ialah membantu orang belajar. Artinya adalah pembelajaran dan bukan

hanya mengajar sebab titik beratnya ialah pada semua kejadian yang  bisa

berpengaruh secara langsung pada belajar orang (Gegne dan Briggs dalam Ngalim

Purwanto, 1990:205).

Kemudian Ngalim Purwanto (1990:207) mendefinisikan pembelajaran

sebagai perangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung

terjadinya beberapa proses belajar yang sifatnya internal.

3. Sumber Belajar

Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam

belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah

peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu

(Dikti, 1983: 38).

Ahmad Rohani (2004 : 164) mengatakan bahwa yang dimaksud sumber

belajar dalam pengajaran adalah segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang

dapat digunakan dan dapat mendukung proses kegiatan pengajaran secara lebih
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efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran/belajar, tersedia baik

secara langsung atau tidak langsung, baik konkret atau abstrak.

Sudjana dan Rivai (2002:16) juga mengatakan bahwa segala macam

sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan

atau memudahkan terjadinya proses pembelajaran disebut sebagai sumber belajar.

Sesungguhnya tidak ada bahan yang jelas mengenai sumber belajar, sebab segala

apa yang dapat mendatangkan manfaat atau dinamis dapat disebut sebagai sumber

belajar.

Aswan Zain (2006:112) mengatakan sumber-sumber belajar dapat

dikelompokan menjadi lima kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan,

media massa, alam lingkungan dan media pendidikan. Karena itu beliau

menyimpulkan bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat

dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk

belajar.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas menunjukkan pada

hakekatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks. Sumber belajar bisa berupa

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam

belajar secara terpisah maupun terkombinasi atau segala hal yang sekiranya dapat

mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran. Sumber

belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses

pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara

keseluruhan bermanfaat untuk keberhasilan pembelajaran.
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4. Lingkungan Sebagai Sumber Belajar dan Jenisnya

Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni (2006:82-84), adalah

”Segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran

dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan

lingkungan sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran

haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa krasan di sekolah dan mau

mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun

keterpaksaan”.

Menurut Slameto ( 2003:57)  lingkungan yang baik perlu diusahakan agar

dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat

belajar dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga ditegaskan dengan pendapat Syaiful

Bahri Djamarah dalam buku yang berjudul Psikolog belar, lingkungan merupakan

bagian penting dari kehidupan anak didik, karena baik buruknya lingkungan akan

berpengaruh pada peserta didik. Pengertian lingkungan dalam hal ini adalah

segala sesuatu baik yang berupa benda hidup maupun benda mati yang terdapat di

sekitar kita ( di sekitar tempat tinggal maupun sekolah). Siswa dapat memilih

berbagai benda yang terdapat di lingkungan untuk di jadikan sebagai sumber

belajar. Bentuk dan jenis lingkungan ini bermacam macam, misalnya : sawah,

hutan, pabrik, lahan pertanian, gunung, danau, peninggalan sejarah, musium, dan

sebagainya. Sumber belajar di lingkungan juga bisa berupa benda-benda

sederhana yang dapat dibawa ke ruang kelas, misalnya : batuan, tumbuh-

tumbuhan, binatang, peralatan rumah tangga, hasil kerajinan , dan masih banyak

lagi contoh yang lain.
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Secara umum, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lainnya. Lingkungan dengan pengertian demikian dipilah menjadi

lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan

lingkungan sosial (Munib, 2004 : 76).

Sumber belajar dapat digolongkan ke dalam dua jenis sumber belajar,

yaitu sumber belajar yang dirancang (by design resources) dan sumber belajar

yang dimanfaatkan ( by utility resources). Berbagai benda yang terdapat di

lingkungan kita dapat kita kategorikan ke dalam jenis sumber belajar yang

dimanfaatkan. Lingkungan merupakan suatu keadaan yang dapat memberikan

pengaruh besar kepada suatu individu baik pengaruh positif maupun pengaruh

negatif.

Lingkungan yang disebut sebagai sumber belajar adalah tempat atau

ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Tempat dan ruangan tersebut ada yang

dirancang khusus untuk tujuan pengajaran, misalnya gedung sekolah ruang

perpustakaan dan laboratorium, studio dan sebagainya. Selain itu ada juga tempat

atau ruangan yang bukan di rancang secara khusus atau hanya dimanfaatkan

sebagai sumber belajar untuk tujuan pengajaran seperti gedung dan peninggalan

sejarah, bangunan industri, lingkungan pertanian, museum, pasar, tempat rekreasi

dan lain-lain.

Nasution (1977:125) menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai

sumber belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara membawa
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sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas dan dengan cara membawa siswa

kelingkungan. Tentunya masing-masing cara tersebut dapat dilakukan dengan

pendekatan, metode, teknik dan bahan tertentu yang sesuai dengan tujuan

pengajaran.

Lebih lanjut Nasution (1982:134) menjelaskan ada beberapa metode yang

dapat digunakan dalam rangka membawa siswa ke dalam lingkungan itu sendiri

yaitu metode Karyawisata, service proyek, school camping, surfer dan interview.

Lewat karyawisata umpamanya, siswa akan memperoleh pengalaman secara

langsung, membangkitkan dan memperkuat belajar siswa, mengatasi kebosanan

siswa balajar dalam kelas serta menanamkan kesadaran siswa tentang lingkungan

dan mempunyai hubungan yang lebih luas dengan lingkungan.

Menurut Semiawan (1990 : 96), yang dikutip oleh Novrianti ada empat
sumber belajar yang berkenaan langsung dengan lingkungan sebagai berikut:
1. Masyarakat kota atau desa sekeliling sekolah
2. Lingkungan fisik disekitar sekolah
3. Bahan sisa yang tidak terpakai dan barang bekas yang terbuang yang dapat

menimbulkan pemahaman lingkungan
4. Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dimanfaatkan cukup menarik

perhatian siswa.

Menurut Sudjana dan Rivai (2002:212), ada beberapa cara bagaimana

mempelajari menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, diantaranya

sebagai berikut :

1. Survey

Siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk

mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain- lain.

Kegiatan dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan beberapa pihak

yang dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan lain-lain.
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2. Fieldtrip atau karyawisata.

Dalam pengertian pendidikan, karyawisata adalah kunjungan siswa ke

luar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan

kurikuler di sekolah. Namun, karyawisata yang dimaksud peneliti dalam

penelitian ini, bukan hanya karyawisata yang diprogramkan sekolah tetapi

karyawisata yang dilakukan oleh masing- masing individu, misalnya karyawisata

yang dilakukan bersama teman atau keluarganya.

Kedua cara yang dikemukakan di atas tidak hanya bermanfaat bagi

proses belajar siswa, namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai media kerja

sama sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat

penting dalam pendidikan agar memperoleh masukan-masukan bagi program

pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkaya

lingkungan belajar siswa di sekolah.

Sudjana dan Rivai (2002 : 212-214) juga mengatakan semua lingkungan

masyarakat yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara

umum dapat dikategorikan menjadi tiga macam lingkungan belajar, yaitu sebagai

berikut:

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi

manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat 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 pengajaran
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menggunakan lingkungan sosial sebagai media pembelajaran, hendaknya dimulai

dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun tetangga,

rukun warga, kampung, desa, kecamatan dan seterusnya.

b. Lingkungan Alam

Lingkungan alam berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti

keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber

daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang

studi ilmu pengetahuan alam. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap

tidak seperti lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa.

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 dan memelihara lingkungan,

turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta

tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan

manusia.

c. Lingkungan Buatan

Disamping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami,

ada juga yang disebut lingkungan buatan 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.
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Menurut Syah (2006: 152) pada dasarnya semua jenis lingkungan yang

ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar

mengajar sepanjang relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang bisa

berupa lingkungan alam atau lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan

budaya atau buatan.

Dalam penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, tidak hanya

dilakukan siswa pada saat jam pelajaran berlangsung, tetapi siswa juga dapat

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di luar jam pelajaran sekolah

secara individu. Siswa dapat memanfaatkan lingkungan terdekat mereka untuk

dijadikan sumber belajar, seperti lingkungan rumah mereka masing-masing.

Lingkungan rumah masing-masing siswa tentunya berbeda antara satu dengan

yang lainnya, hal ini tentunya akan menambah sumber belajar siswa semakin

beragam. Sumber belajar yang beragam akan membuat siswa mengetahui lebih

banyak hal.

Dari pendapat beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa

lingkungan dapat digunakan sebagai sumber belajar asal penggunaanya sesuai

dengan materi pembelajaran. lingkungan sangat erat kaitanya dengan belajar,

karena banyak hal yang ada di lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber

belajar, baik itu sosial kehidupan masyarakat maupun lingkungan alami yang ada

di sekitar kita seperti sawah, pegunungan, laut, sungai dan sebagainya. Semuanya

dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita.
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5. Ilmu Pengetahuan Sosial  (IPS) Terpadu

Pelajaran IPS Terpadu yang membahas hubungan antara manusia dengan

lingkungannya. Lingkungan masyarakat, dimana siswa tumbuh dan berkembang

sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan di

lingkungan sekitarnya. Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan baik

dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam lingkungan yang luas, baik yang

ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Dengan demikian siswa dan siswi

yang mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali

pengetahuan tentang masa lampau umat manusia.

Supardi  (2011 : 21) juga berpendapat ilmu sosial merupakan ilmu yang

mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama, yang

mengkaji macam-macam dari perilaku manusia tersebut, baik hubungan manusia

dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkunganya.

Kemudian S. Nasution (2002:123) mendefinisikan IPS sebagai pelajaran

yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan

bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran

manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah,ekonomi,

geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial.

Tim IKIP Surabaya mengemukakan bahwa IPS merupakan bidang studi

yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang

berhubungan dengan masalah-masalah human relationship hingga benar-benar

dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan
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bentuk yang terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian

disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah-sekolah.

6. Hasil Belajar

Seorang yang belajar untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya ingin agar

tujuan yaitu mencapai hasil yang maksimal. Hasil dari belajar inilah yang akan

menunjukan kegiatan belajar yang telah dilalui berhasil atau tidak. Hasil belajar

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2012:22).

Sudjana(2012 : 22) juga merumuskan hasil belajar sebagai perubahan

tingkah laku yang meliputu domain (ranah) kognitif, ranah afektif dan ranah

psikomotorik. Ranah koognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah

afektif berkenaan dengan sikap ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Perubahan dapat diartikan dari

tidak tahu menjadi tahu, tidak sopan menjadi sopan, dan sebagainya.

Hasil belajar siswa dapat diketahui salah satunya dengan memberikan tes

hasil belajar kepada siswa. Sementara itu Poerwanti (2009:137) mengungkapkan

bahwa hasil belajar merupakan suatu kualitas pemahaman siswa terhadap materi

pembelajaran, untuk mengetahui hasil belajar siswa dapat digunakan soal-soal

tes hasil belajar siswa, guru diharuskan memberikan kuantitas yang berupa

angka-angka pada kualitas dari suatu gejala yang bersifat abstrak.

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

hasil interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar yang diperoleh setelah
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mengalami proses belajar mengajar. Pengukuran hasil belajar dapat dapat

dilakukan dengan pemberian tes hasil belajar siswa. Hasil dari pengukuran

menggunakan soal-soal tes hasil belajar adalah data kuantitatif yang berupa

angka-angka. Tercapainya hasil belajar yang diharapkan tidak terlepas dari

peranan dan kinerja guru dalam pembelajaran.

7. Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar IPS Terpadu

Mengingat kajian Ilmu Pengatahuan Sosial adalah lingkungan masyarakat

dimana siswa tumbuh dan berkembang sebagai bagian didalamnya dan

dihadapkan pada berbagai permasalahan di lingkungan sekitarnya baik dalam

lingkungan yang terbatas maupun dalam lingkungan yang luas, baik yang ada di

masa sekarang maupun di masa lampau, maka idealnya dalam belajar IPS

Terpadu, siswa banyak melakukan pengamatan  terhadap lingkungan.

Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan memanfaatkan

lingkungan dalam proses belajar mengajar, antara lain:

1. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk dikelas

berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi.

2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi

dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami.

3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga

kebenarannya lebih akurat.

4. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat

dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara,

membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain-lain.
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5. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari

bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan

buatan, dan lain-lain.

6. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di

lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan

kehidupan disekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan.

(Sudjana dan Rivai, 2002 : 208).

Seperti yang dikemukakan oleh Supardi  (2011 : 21), ilmu sosial

merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam

kehidupan bersama, yang mengkaji macam-macam dari perilaku manusia

tersebut, baik hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan

lingkunganya.

Dengan demikian, segala kenyataan yang ada dan terjadi di permukaan

bumi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia maupun yang berkenaan

dengan alam lingkungan dan segala prosesnya, menjadi sumber belajar IPS

Terpadu. Selain gejala hidup yang langsung terjadi dipermukaan bumi, buku-buku

dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan gejala tadi dapat menjadi sumber

yang bermanfaat dalam proses pembelajaran.

Untuk itu siswa diharapkan dapat menggali bahan yang sebanyak-

banyaknyadari lingkungan dalam proses belajar IPS Terpadu. Keaktifan siswa

dalam menggali bahan belajar yang ada di lingkungan akan berpengaruh terhadap

hasil belajar yang akan siswa dapatkan nanti. Semakin banyak siswa mengamati,

meneliti, maupun mengkaji lingkungan sekitarnya, maka akan semakin banyak
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pula sumber belajar yang ia dapatkan. Dengan begitu, diharapkan akan semakin

baik pula hasil belajarnya.

B. Penelitian yang Relevan

a. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Silvia Prana Mahkota pada tahun

2013, dengan judul Pengaruh Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber

Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Pokok

Ekosistem (Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP

Perintis 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian quasi eksperimen dengan desain prettest-

posttest non ekuivalen. Hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa

menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar secara garis

besar berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan

berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen.

b. Endriyana (2013), dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi

Melalui Sumber Belajar Alam Sekitar Siswa Kelas VII A SMP PGRI

Pejambon tahun pelajaran 2012/2013.  Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil dari penelitian

ini menunjukan melalui sumber belajar alam sekitar siswa lebih semangat dan

antusias dalam menulis puisi, aktivitas belajar siswa pun meningkat, hal ini

dapat dilihat dari hasil pengamatan pada siklus I dimana aktivitas positif

siswa mencapai 73% sedangkan pada siklus II aktivitas positif siswa menjadi

93%.

c. Dian Eka Lestari (2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Metode

Demonstrasi dengan Media Realia Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Pokok
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Mikroskop. Dimana media realia merupakan bahan nyata yang dipakai

sebagai bahan ajar yang berupa benda maupun objek yang sebenarnya atau

asli dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Metode penelitian yang

digunakan adalah ekperimen dengan desain posttest-only control desaign,

dimana satu kelompok diberikan perlakuan dan kelompok lain tidak. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata N-gain siswa pada kelas

ekperimen yang menggunakan kombinasi metode pembellajaran demonstrasi

dengan media realia (51,86) lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan

rata-rata N-gain siwa pada kelas kontrol (39,72). Dapat dikatakan

pembelajaran yang menggunakan kombinasi metode demonstrasi dengan

media realia meningkatkan penguasaan konsep siswa.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Pembelajaran IPS Terpadu dapat dikatakan berkualitas dan efektif apabila

hasil belajar siswa baik. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa

yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai

sumber belajar. Dalam hal ini lingkungan yang digunakan dapat mencakup yang

ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, seperti lingkungan di tempat

tinggal siswa. Selain itu kemampuan guru untuk memanfaatkan lingkungan

menjadi sumber pembelajaran juga sangat penting.

Dengan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber

belajar akan  mampu meningkatkan pemahaman siswa, karena akan langsung

berhadapan dengan bentuk nyata dari materi pembelajaranya yang akan
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mendorong mereka untuk lebih berpikir, bekerja sama, sehingga pada akhirnya

akan meningkatkan hasil belajar para siswa.

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pretest pada kedua kelompok

sampel yaitu kelas eksperimen (kelas VIII5) dan kelas kontrol (Kelas VIII1) untuk

mengetahui kemampuan awal siswa, kemudian kelas eksperimen akan diberi

perlakuan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber

pembelajaran sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran tanpa

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kedua kelas akan sama-sama

mempelajari tentangmendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk, dengan

porsi yang sama. Setelah itu diadakan posttestkepada kelas kontrol dan kelas

eksperimen untuk mengetahui hasil belajar guna mengukur keefektifan

pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai sumber pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir tersebut dapat

diilustrasikan dalam diagram berikut ini :
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Pretest Pretest

Posttest Posttest

Kelas VIII 3 Kelas VIII 1

Gambar 1. Bagan alur kerangka pikir penelitian
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D. Hipotesis Penelitian

Nasution (2008:38) mengatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan

tentang suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenaranya

secara empiris.

Berdasarkan landasan teori tersebut dan kerangka pikir, maka hipotesis

penelitian yang diajukan dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS Terpadu pada kelas

yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran

dengan kelas yang diberi metode ceramah.

2. Nilai rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang diberikan

metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran lebih tinggi

dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah.

3. Pembelajaran yang  pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar lebih

efektif dibandingkan metode ceramah pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas

VIII di SMP Negeri 2 Liwa.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian 

 

 

1. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu (Quasi 

Eksperimen). Eksperimen semu adalah jenis komperansi yang membandingkan 

pengaruh pemberian suatu perlakuan (Treatment) pada suatu objek (kelompok 

eksperimen) serta melihat besar pengaruh perlakuanya (Arikunto, 2010:77) 

 

Sugiono (2012: 107),  mengatakan untuk mencari seberapa besar pengaruh 

metode mengajar konteksual terhadap kecepatan pemahaman murid, maka harus 

membandingkan pemahaman murid sebelum menggunakan metode kontektual, 

dan sesudah menggunakan metode kontekstual atau dengan cara membandingkan 

kelas yang diajar dengan metode kontekstual dan kelas yang diajar dengan metode 

lain. 

 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan penelitian pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah 

kelas dan siswa yang akan dijadikan subjek penelitian. 
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b. Memberikan tes awal (pretest) pada semua subjek penelitian. Tes ini juga 

berguna untuk mengetahui kemampuan awal serta kesetaraan kedua 

kelompok eksperimen. 

c. Memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Memberikan 

tes yang sama kepada kedua kelompok pada akhrir pembelajaran. Tes 

tersebut berguna untuk mengetahui kondisi subjek yang berkenaan dengan 

variabel dependen. 

d. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan statistik yang sesuai. 

e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

3. Desain penelitian 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Posttest 

Control Grup Design. Dalam desain tersebut terdapat dua kelompok, kemudian 

kedua kelompok diberi Pretest. Selanjutnya kelompok eskperimen diberi 

perlakuan (A) dan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan (Sugiyono, 2012:76). 

Desain penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3. Rencana Penelitian 

Kelas Pretest  Posttest Hasil belajar 

Eksperimen 

(A) 

X Y AX – AY 

Kontrol (B) X Y BX – BY 
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Keterangan : 

AX – AY :     Nilai hasil belajar dilihat dari selisih perbandingan nilai Pretest 

dengan nilai Posttest pada kelas yang diberi perlakuan 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

BX – BY :     Nilai hasil belajar dilihat dari selisih perbandingan nilai Pretest 

dengan nilai Posttest pada kelas yang tidak diberi perlakuan 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

 

 

B. Tempat dan Waktu  Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Liwa alamat Jl. Gajah Mada 

Desa Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. 

 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan kalender pendidikan 

SMP Negeri 2 Liwa. 

 

C. Populasi dan Sempel 

 

1. Populasi 

 

Sugiyono (2010 : 117) mendifinisikan populasi sebagai wilayah generelasi 

yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan kerakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti atau dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

2 Liwa Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap Tahun Ajaran 

2015/2016. Pemilihan siswa kelas VIII sebagai subjek penelitian dengan 

pertimbangan bahwa: 

a. Belum disibukan dengan kegiatan ujian akhir nasional. 

b. Waktu belajar disekolah yang singkat, sehingga perlu menggunakan media 

yang sederhana, efektif dan mudah dipahami dengan cepat. 

c. Untuk memberikan variasi media pembelajaran, sehingga kualitas 

pembelajaran meningkat. 

 

Rekapitulasi jumlah siswa dan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. Populasi Penelitian Siwa Kelas VIII SMP Negeri 2 Liwa Tahun 

2015-2016 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII 1 28 

2 VIII 2 28 

3 VIII 3 28 

4 VIII 4 28 

5 VIII 5 28 

 Total 140 

 Sumber: Dokumentasi guru IPS Terpadu SMP Negeri 2 Liwa 

 

2. Sampel 

 

Sampel adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi 

(Nasution,2008:86). Sampel penelitian ini adalah dua kelas. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik popusive sampling. Teknik ini digunakan 
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apabila peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam menetapkan sampel 

sesuai dengan tujuan penelitiannya (Sudjana dan Rivai, 2010:96). 

 

Penentuan sampel penelitian memperhatikan ciri-ciri relatif yang dimiliki. 

Adapun ciri-ciri tersebut yaitu siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum 

yang sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang sama, 

pembagian kelasnya menggunakan sistem acak, memperoleh jumlah jam 

pelajaran IPS Terpadu yang sama, dan jumlah siswa yang tuntas belajar relatif 

sama.    

 

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, ditetapkan kelas VIII 3 sebagai 

kelas eksperimen yang menerapkan pembelajaran menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajardan kelas VIII 1 sebagai kelas kontrol tanpa menggunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar. Jumlah sampel penelitian ini adalah 56 siswa. 

Rincian sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Sampel Penelitian Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Liwa. 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIII 1 28 

2 VIII 3 28 

 Total 56 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penarikan Sampel 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian menurut Sugiono (2012: 60) adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu : 
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a. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel Bebas (independent variabel) adalah suatu variabel yang ada atau 

terjadi mendahului variabel terikat. Di dalam penelitian ini yang termauk variabel 

bebas adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sebagai metode 

karya wisata (X1) dan penggunaan model konvensional sebagai metode ceramah 

(X2). 

 

b. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang ddipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dengan lambang Y adalah 

variabel yang akan diukur untuk mengetahui pengaruh lain, sehingga sifatnya 

bergantung pada variabel lain. Pada penelitian ini,variabel terikatnya adalah hasil 

belajar IPS Terpadu. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang akan dioperasionalkan 

dan dapat diukur, setiap variabel akan dirumuskan dalam bentuk rumusan tertentu. 

Hal ini berguna untuk membatasi ruang lingkup yang dimaksud dan memudahkan 

pengukurannya, agar setiap variabel dalam penelitian ini dapat diukur atau 

diamati. Untuk mengarahkan peneliti pengambilan data, maka perlu adanya  

batasan operasional dalam penelitian, yakni :  

 

a. Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan yang menjadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar tempat tinggal siswa baik itu lingkungan alam, lingkungan sosial 

maupun lingkungan buatan yang sesuai dengan materi pembelajaran, dalam 
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Kompetensi Dasar yang akan dipelajari siswa yaitu mendeskripsikan kondisi 

geografis dan penduduk dengan indikator siswa mampu : manganalisis hubungan 

letak geografis dengan perubahan musim, mengidentifikasi penyebab terjadinya 

perubahan musim, menyajikan informasi tentang flora dan fauna, persebaran jenis 

tanah bahkan mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya 

penanggulangannya, yang diperoleh dengan membawa siswa ke dalam 

lingkungan-lingkungan tersebut dengan metode karyawisata, service proyek, scool 

camping, surfer maupun wawancara. Kemudian pencapaian indikator siswa dapat 

diukur dengan membandingkan tes awal (pretest) untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa dengan tes yang dilakukan setelah diberikan perlakuan (postes) untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dicapai siswa ini berupa nilai 

angka dengan rentangan dari 1 – 100. Setelah diperoleh nilai hasil belajar siswa, 

kemudian melakukan penggolongan hasil belajar menurut kategori tinggi, sedang 

dan rendah.  Apabila ada peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk membantu siswa mencapai 

indikator dalam pembelajaran. 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar IPS Terpadu pada ranah koognitif (kognitive domain)  adalah 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran sebagai akibat 

dari perubahan tingkah laku setelah mengikuti pembelajaran pada materi yang 

dipelajari siswa yaitu mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk yang 

dapat diukur dengan tes (Pretests dan  Posttest), yang merupakan hasil belajar IPS 

Terpadu. 
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E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Tes 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data kegiatan belajar 

mengajar dan data tentang aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar berupa : 

1. Bentuk-bentuk rona muka Bumi yang terdapat di sekitar tempat tinggal siswa, 

baik itu pegunungan, gunung, bukit, lembah, dan sebagainya. 

2. Fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang ada di 

lingkungan tempat tinggal siswa. 

3. Tempat wisata dan bangunan-bangunan yang sengaja dibangun untuk tujuan 

tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dapat juga 

digunakan sebagai sumber belajar, misalnya irigasi, kebun binatang, dan 

perkebunan. 

 

b. Dokumentasi 

 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai IPS Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa Lampung 

Barat tahun pelajaran 2015-2016. 

 

c. Tes 

 

Metode tes digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa sebelum dan 

setelah proses pembelajaran. Evalusi dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Namun sebelum soal tes di ujikan terlebih dahulu dilakukan uji validasi, 

uji reliabilitas, daya pembeda dan taraf kesukaran untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitias dari tiap-tiap butir tes.  
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F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes. Instrumen tes diberikan pada 

awal sebelum eksperimen (Pretest) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

awalsiswa, dan tes sesudah ekperimen dilakukan (Posttest) yang bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar IPS Terpadu siswa. Sebelum Pretest dan Posttest 

diberikan kepada siswa maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau  

isntrumen  untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya beda 

soal. 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2007 :160). Sebuah tes 

dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas tes yang digunakan adalah validitas isi, yaitu ditinjau dari kesesuaian isi 

tes dengan isi kurikulum yang hendak diukur. Penyusunan soal tes diawali dengan 

kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal disusun dengan memperhatikan setiap indikator yang 

ingin dicapai. 

 

Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas soal adalah 

dengan menggunakan rumus korelasi produck moment, yaitu sebagai berikut: 

     
    ∑    (∑ )(∑ )

√*  ∑   (∑ ) +{  ∑    (∑ )
 
}
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Keterangan: 

 rxy = Koefisien korelasi variabel X dan variabel Y 

 N = Jumlah sampel 

 ∑  = Variabel bebas (X) 
∑  = Variabel terikat (Y) 

 

Tabel 6. Kriteria Uji Validasi 

No Korelasi Keterangan 

1 0,801 – 1,00 Validitas sangat tinggi 

2 0,601 – 0,800 Validitas tinggi 

3 0,401 – 0,600 Validitas sedang 

4 0,201 – 0,400 Validitas rendah 

5 0,001 – 0,200 Validitas sangat rendah 

6 ≤ 0,00 Tidak valid 

Sumber : Arikunto (2007: 70) 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan hasil tes apabila diteskan kepada subjek yang 

sama dalam waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliabel jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap terhadap subjek yang sama. Rumus yang 

digunakan adalah rumus Alpha, yaitu sebagai berikut :  

     (
 

   
) (  

∑   
 

  
 ) 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

n  = Banyaknya butir pertanyaan (soal) 

 ∑   
  = Jumlah varians butir 

   
  = Varians total 

Untuk mengklasifikasikan tingkat reliabilitas digunakan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 7. Kriteria Uji Reliabilitas 

No. Nilai tes Keterangan 

1 0,800 – 1,00 Sangat tinggi 

2 0,600 – 0,799 Tinggi 

3 0,400 – 0,599 Cukup 

4 0,200 – 0,399 Rendah 

5 0,00 – 0,199 Sangat rendah 

 Sumber: Arikunto (2007:75) 

 

Kriteria dalam pengujian ini yaitu dengan taraf signifikansi 0,05 (5%), jika 

rhitung  lebih dari atau sama dengan rtabel maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Begitu pula sebaliknya, jika rhitung kurang dari rtabel maka instrumen dinyatakan 

tidak reliabel.  

 

3. Taraf Kesukaran 

 

Suatu soal yang baik adalah jika soal itu tidak terlalu mudah atau terlalu 

sukar. Taraf kesukaran soal yang baik jika memiliki taraf kesukaran sedang. 

Untuk mengukur tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

  
 

  
 

 Keterangan : 

 P   : Indeks kesukaran 

 B   : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

 JS : Jumlah seluruh siswa peserta test 

 

Untuk mengklasifikasikan tingkat taraf kesukaran soal, digunakan kriteria sebagai 

berikut : 

Tabel 8. Kriteria Tingkat Kesukaran 

No Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 >70 % Soal mudah 

2 30% - 70 % Soal sedang 

3 <30 % Soal sukar 

Sumber: Arikunto (2007:210) 
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4. Daya Pembeda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2007: 211). Butir-butir soal yang baik 

adalah butir-butir soal yang memiliki indeks diskriminasi 0,40 sampai 0,70. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya beda soal adalah sebagai berikut : 

 

   
  
  
  
  
  

 

 Keterangan : 

 D = Daya beda soal 

 BA = Jumlah kelompok atas yang menjawab benar 

 BB = Jumlah kelompok bawah yang menjawab benar 

 JA = Jumlah kelompok atas 

 JB = jumlah kelompok bawah 

 

Untuk mengklasifikasi tingkat daya pembeda digunakan kriteria sebagai berikut : 

  

Tabel 9. Kriteria Daya Pembeda Soal 

No Indeks Daya Pembeda Tingkat Daya Pembeda 

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 

Sumber: Arikunto (2007 :218) 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Setelah sampel diberi perlakuan, data yang diperoleh dianalisis untuk 

mengetahui besarnya peningkatan kemampuan belajar peserta didik kelas 

eksperimen. Data hasil tes akhir yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam 

menguji hipotesis penelitian. 

 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitasuntuk menguji apakah kedua 

kelompok data yang kita gunakan memiliki varians yang relatif sama (homogen). 

 

a. Uji N-Gain 

 

Gain adalah selisih antara nilai postest dan pretest, gain menunjukkan 

peningkatanpemahaman atau penguasaan konsep siswa setelah pembelajaran 

dilakukan. Untuk mengklasifikasi tingkat daya pembeda digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

Besar Persentase Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Sumber : Hake (1999 : 18) 

 

b. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengatahui apakah sebaran data sampel 

yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak.Kelompok yang akan diuji 

normalisasinya berjumlah dua kelompok, yang masing-masing terdiri dari : 
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a. Kelompok siswa yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar (kelompok eksperimen). 

b. Kelompok siswa yang diberi perlakuan pembelajaran dengan metode ceramah 

tanpa menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program 

komputer SPSS 20 for Windows melalui uji One Sample Kolmogrov-Smirnov, 

dengan metode pengambilan keputusannya yaitu : 

1. Jika signifikansi (Asymp sig) > 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

2. jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal  

(Duwi Priyatno, 2012:147). 

c. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak.  Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah kedua data yang diperoleh dari kedua 

kelompok tersebut memiliki varians yang sama atau sebaliknya (Arikunto, 2007: 

136). Uji homogenitas dilakukan dengan rumus uji F. 

   
               

               
 

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%. 
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Ho : Data populasi memiliki varian yang sama atau homogen 

Ha : Data populasi memiliki varian yang berbeda atau tidak homogen. 

 

Apabila menggunakan ukuran ini harus dibandingkan dengan tingkat 

alpha  yang ditentukan sebelumnya. Ketetapan alpha sebesar 0.05 (5%), maka 

kriterianya sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho homogen. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho tidak homogen. 

(Dewi Priyanto, 2012:100) 

 

d. Uji Hipotesis 

 

Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan 

menggunakan Uji T untuk hipotesis pertama dan hipotesis ke dua, Uji gain untuk 

hipotesis ketiga dan menggunakan rumus Effect size untuk hipotesis ke empat 

 

Kriteria Uji Hipotesis 

1. Jika rhitung> rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya ada hubungan. 

2. Jika rhitung< rtabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya tidak ada 

hubungan. 

Hipotesis 1 

Ha = Ada perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS Terpadu pada 

   kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan sebagai model 

   pembelajaran dengan kelas yang diberi metode ceramah. 
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Ho = Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS Terpadu 

   pada kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan sebagai 

  model pembelajaran dengan kelas yang diberi metode ceramah. 

Rumus yang digunakan adalah t-test Sampel Related. Penggunaan rumus ini 

adalah apabila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

        
      

√
  
 

  
  
  
 

  

 

Keterangan: 

              = Rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

   = Rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

  
  = Varians total kelompok 1 

   = Jumlah sampel kelompok 1 

   = Jumlah sampel kelompok 2 

  
  = Varians total kelompok 2 

(Sugiyono, 2012: 273) 

Hipotesis 2 

Ha = Nilai rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang 

   diberikan metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran 

   lebih tinggi dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah. 

Ho = Nilai rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang 

   diberikan metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran 
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   lebih rendah dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah. 

Rumus yang digunakan dalam pengujian hipotesis ke 2 ini sama dengan 

rumus yang digunakan pada hipotesis 1 yaitu uji t. Penggunaan uji t dilakukan 

untuk mengetahui apakah rata-rata hasil penelitian yang telah dilakukan memenuhi 

suatu kaidah atau tidak. 

Hipotesis 3 

Ha =  Efektifitas pembelajaran yang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

     belajar lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada mata pelajaran 

     IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa. 

Ho =  Pembelajaran yang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

     belajar tidak lebih efektif dibandingkan metode ceramah pada mata 

     pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri 2 Liwa. 

 

 Rumus yang digunakan adalah Effect size, yakni perbedaan kejadian efek 

antara kelompok  eksperimental dan kelompok kontrol dalam meta-analisis 

merupakan gabungan effect size masing-masing studi yang dilakukan dengan 

teknik statistika tertentu. Berikut adalah rumus effect size menurut cohen yang 

diadobsi glass: 
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Keterangan: 

   : Effect size 

  : Nilai rata-rata kelompok percobaan 

  : Nilai rata-rata Kelompok pembanding 

   : Simpangan baku kelompok pembanding 

Tabel 10. Interpretasi Effect Size 

Nilai Effect Size Interpretasi 

0 < < 0,3 Efek Kecil 

0,3 < < 0,5 Efek Sedang 

0,5 <  Efek Besar 

 

.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretes mata pelajaran IPS Terpadu pada 

kelas yang akan diberi metode pemanfaatan lingkungan sebagai model 

pembelajaran dengan kelas yang diberi metode ceramah. 

2. Nilai rata-rata postes hasil belajar IPS Terpadu pada kelas yang diberikan 

metode pemanfaatan lingkungan sebagai model pembelajaran lebih tinggi 

dibandingkan pada kelas yang diberi metode ceramah. Hal ini terjadi karena 

siswa tidak lagi merasa jenuh dengan model pembelajaran konvensional, 

siswa menjadi lebih aktif karena berhadapan langsung dengan sumber 

belajarnya. 

3. Pembelajaran yang  pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar lebih 

efektif dibandingkan metode ceramah pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas 

VIII di SMP Negeri 2 Liwa. Metode pembelajaran ini sangat efektif 

digunakan pada mata pelajaran IPS Terpadu karena pada hakekatnya ilmu 

sosial merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia 

dalam kehidupan bersama, yang mengkaji macam-macam dari perilaku 
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manusia tersebut, baik hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 

manusia dengan lingkunganya.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat 

dikemukakan, antara lain: 

1. Bagi guru, Pada hakekatnya guru harus dapat menciptakan suasana belajar 

mandiri kepada siswa, artinya guru sebagai fasilitator yang mampu membuat 

siswa mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar, bukan hanya sekedar 

memberikan materi pelajaran kepada siswa saja. Hal ini dapat diwujudkan 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, oleh karena itu 

lingkungan belajar perlu ditata semestinya karena lingkungan belajar sangat 

berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan. 

2. Bagi siswa, Seorang yang belajar untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya 

ingin agar tujuannya itu tercapai yaitu mencapai hasil yang maksimal. 

Dengan mengetahui bahwa lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial memiliki fungsi yang positif yaitu dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar, diharapkan siswa mampu memanfaatkan lingkungan 

sekitarnya dengan baik guna meningkatkan hasil belajar khususnya dalam 

pelajaran IPS Terpadu. pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar juga 

dapat dilakukan pada saat di luar jam pelajaran secara individu Selain itu, 

siswa juga dapat memupuk rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dan dapat 

bersosialisai dengan baik di tengah masyarakat. 
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