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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

  Pendidikan pada dasarnya merupakan pengembangan dari sumber daya 

manusia. Melalui pendidikan, kita ingin menghasilkan manusia yang 

berkualitas. Manusia yang berkualitas dilihat dari segi pendidikan yang 

terkandung secara jelas dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara (BSNP, 2009:243).  

Pendidikan adalah interaksi pribadi di antara para siswa dan interaksi antara 

guru dan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak 

dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar bukan hanya suatu proses 

pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing orang 

berhubungan dengan yang lain dan membangun pengetahuan bersama (Dasna 

dan Sutisna, 2010:33). 
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Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi 

perkembangan peradaban manusia dalam suatu bangsa. Bangsa yang 

mempunyai peradaban maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya 

manusia yang berkualitas, oleh karena itu harus dilakukan usaha untuk 

meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan (Azizah, 2012:1).  

Saat ini guru telah banyak menggunakan media grafis, tiga dimensi, dan 

proyeksi. Media tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memvisualkan fakta, 

gagasan, kejadian, peristiwa, dalam bentuk tiruan dari keadaan yang 

sebenarnya untuk membantu proses pembelajaran. Di sisi lain pihak guru dan 

siswa bisa mempelajari keadaan yang sebenarnya di luar kelas dengan 

menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual dan efektif serta 

efisien untuk dipelajari dan diamati dalam hubungannya dengan proses belajar 

dan mengajar. Cara ini lebih bermakna dari pada pengajaran di kelas, karena 

para siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara 

alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, 

bukan sekedar mengetahuinya. Memanfaatkan  sumber belajar dari alam akan 

memberikan pengalaman langsung dan mendorong siswa agar lebih akrab 

dengan alam serta menciptakan rasa cinta lingkungan pada siswa, Menurut 

Whittaker belajar dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman (Ahmad, 2000:199). 
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Mata pelajaran biologi sebenarnya tidak hanya terdiri atas kumpulan 

pengetahuan atau berbagai macam fakta yang dihafal, melainkan pelajaran 

biologi membutuhkan kegiatan atau proses aktif dalam proses pembelajaran.  

Oleh karena itu  untuk memahami pembelajaran biologi dengan baik telah 

banyak usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar siswa dapat 

menerima materi pelajaran dengan mudah dan cepat.  Diantaranya adalah 

dengan menghadirkan strategi pembelajaran yang tepat sebagai pelengkap 

proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara optimal. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya 

proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa (Daryanto, 

2010:13). 

Hasil wawancara dengan guru biologi di  SMP Muhammadiyah 1 Gisting, 

diketahui selama ini sumber belajar yang dipakai adalah hanya buku paket dan 

selama proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah. 

Melihat kenyataan ini, maka sangat diperlukan adanya sumber belajar yang 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi dalam materi pokok 

Hama dan Penyakit Tumbuhan. Sumber belajar yang telah digunakan adalah 

lingkungan sekitar sekolah. Sumber tersebut dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi Hama dan Penyakit 

Tumbuhan. Selain itu juga, Lingkungan yang ada disekitar siswa merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat  dioptimalkan untuk pencapaian proses 

dan hasil pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi siswa. Penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar akan lebih bermakna dan bernilai, sebab 
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siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan 

yang alami, lebih faktual dan kebenaranya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting.  

Jika pada saat belajar siswa diperkenalkan oleh guru mengenai tanaman padi, 

dengan memanfaatkan lingkungan persawahan, siswa akan memperoleh 

pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan lingkungan tersebut 

guru dapat membawa kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan kelas 

ke alam terbuka dalam hal ini lingkungan. Artinya belajar tidak hanya terjadi di 

ruangan kelas namun juga di luar ruangan kelas dalam hal ini lingkungan 

sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, 

keterampilan sosial, budaya, perkembangan emosional serta intelektual. 

Pemilihan lingkungan sebagai sumber belajar dapat membangkitkan semangat 

dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan sumber belajar pada tahap-tahap orientasi pengajaran sangat 

membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu (Arsyad, 2010:85) 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi yang telah dilakukan di 

SMP Muhammadiyah 1 Gisting, nilai rata-rata siswa pada materi pokok hama 

dan penyakit tumbuhan Tahun Ajaran 2013-2014 adalah 67,56. Nilai tersebut 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di 

sekolah yaitu 70.  
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, kondisi lingkungan sekitar 

sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Gisting terdapat sawah dan  kebun seperti 

kebun cabai, kebun kubis, kebun terong, kebun singkong, kebun jagung dan 

tomat. Kondisi lingkungan sekolah ini memiliki sumber daya alam yang baik. 

Sehingga siswa dapat memanfaatkan lingkungan tersebut sebagai sumber 

belajar. Melalui lingkungan diharapkan siswa dapat belajar dari apa yang 

ditemukannya di lingkungan.  

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat mempermudah siswa 

menyerap bahan pelajaran, lebih mengenal kondisi lingkungan yang 

sebenarnya, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dialami, serta  

turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya. 

Rouseau, (dalam Lily, 2002:3) menyatakan bahwa: “Anak-anak sebaiknya 

belajar langsung dari pengalamannya sendiri, dari pada hanya mengandalkan 

perolehan informasi dari buku-buku, guru pertamaku adalah kakiku, tanganku 

dan mataku, karena dengan inderaku itu mengajariku berpikir”.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan  penelitian dengan judul 

”Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi pada materi pokok hama dan 

penyakit tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 Gisting semester Ganjil Tahun 

Ajaran 2013/2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan aktivitas belajar 

biologi siswa kelas VIII pada materi pokok hama dan penyakit tumbuhan 

SMP Muhammadiyah 1 Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII pada materi pokok pada materi pokok hama dan penyakit 

tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 

2013/2014? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui: 

1. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII pada materi pokok pada 

materi pokok hama dan penyakit tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 

Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII pada materi pokok pada 



7 

 

materi pokok hama dan penyakit tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 

Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti berupa 

pengalaman mengajar sebagai calon guru dalam memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

Diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, memberikan 

suasana belajar siswa yang menyenangkan di SMP Muhammadiyah 1 

Gisting dan tidak membosankan serta membiasakan siswa bekerjasama 

dalam kelompok sehingga meningkatkan hasil belajar pada materi pokok 

hama dan penyakit tumbuhan. 

3. Bagi guru/calon guru 

Dengan menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran 

diharapakan dapat menjadikan salah satu alternatif bagi guru dalam 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar pokok hama dan penyakit tumbuhan. 

 

4. Bagi sekolah 

Diharapkan menjadi landasan pemikiran untuk meningkatkan sistem 

pembelajaran di sekolah dengan penerapan strategi yang dapat membuat 
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sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif yang dapat meningkatkan 

kelulusan yang bermutu dan berdayaguna. 

 

E. Ruang lingkup Penelitian  

 

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian, berikut dikemukakan beberapa 

batasan yaitu : 

1. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah lingkungan sekitar sekolah 

SMP Muhammadiyah 1 Gisting yaitu sawah dan  kebun seperti kebun 

cabai, kebun kubis, kebun terong, kebun singkong, kebun jagung dan 

tomat. 

2. Hasil belajar ranah koqnitif yang diperoleh dari hasil tes awal dan tes 

akhir. 

3. Aktivitas yang diamati yaitu aktivitas siswa yang relevan dengan proses 

pembelajaran yaitu kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, 

memberikan ide/pendapat, bertukar informasi, dan bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. 

4. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol. 

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah hama dan penyakit pada 

tumbuhan. 

 

 

F. Kerangka Fikir  

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.  Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik.  Interaksi yang 
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bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pembelajaran dilakukan. 

Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis 

dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Oleh 

sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang guru harus mengarah pada 

pencapaian tujuan untuk meningkatkan hasil belajar serta aktifitas belajar 

siswa.   

Guru tidak lagi menjadi sumber informasi yang menyebabkan aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran menjadi pasif.  Ada baiknya guru menggunakan 

sumber pembelajaran yang bisa mempelajari keadaan yang sebenarnya di luar 

kelas dengan menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual dan 

efektif serta efisien untuk dipelajari dan diamati dalam hubungannya dengan 

proses belajar dan mengajar.  Salah satu sumber pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah lingkungan sekolah.  Pada pembelajaran dengan 

menggunakan lingkungan yang ada disekitar siswa merupakan salah satu 

media pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan 

hasil pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi siswa . Penggunaan 

lingkungan sebagai sumber pembelajaran akan lebih bermakna dan bernilai, 

sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, 

keadaan yang alami, lebih faktual dan kebenaranya lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. 
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Penggunaan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran belajar 

diharapkan dapat  meningkatkan peran aktif siswa karena dalam pembelajaran 

ini dihadapkan langsung dengan lingkungan yang aktual dan efektif.  

Sehingga siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar biologi.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan lingkungan sekolah 

sebagai sumber pembelajaran. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah aktivitas dan hasil belajar biologi. 

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan pada 

tabel dibawah ini: 

 

 

  

  

Keterangan:  

X    =  Variabel bebas (penerapan lingkungan sebagai sumber pembelajaran) 

Y1   =  Variabel terikat (aktivitas belajar siswa)  

Y2   =  Variabel terikat (hasil belajar siswa) 

 

  Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0:  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII pada materi pokok pada materi pokok hama dan penyakit 

tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 

2013/2014. 

 

H1:  Ada pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan lingkungan sekolah 

sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII pada materi pokok pada materi pokok hama dan penyakit pada 

tumbuhan SMP Muhammadiyah 1 Gisting semester Ganjil Tahun Ajaran 

2013/2014. 


