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SARI 

Hajar Pamuji. 2009. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 
Geografi di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati Kelas XI IPS Tahun 
Ajaran 2008 / 2009. Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata Kunci:  Pemanfaatan Lingkungan, Sumber Belajar Geografi 
  
 Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap bidang studi diperlukan berbagai 
media pembelajaran dan sumber belajar. Peranan guru dalam memilih sumber 
belajar dan media pembelajaran yang sesuai sangat berpengaruh kepada proses 
pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Hal tersebut 
sesuai dengan pembelajaran geografi yang memiliki kajian interaksi manusia 
dengan lingkungannya maupun kajian interaksi antara manusia dengan manusia 
itu sendiri. Untuk itu keberadaan lingkungan dalam pembelajaran geografi tidak 
dapat dipisahkan sebagai sumber belajar yang mempunyai nilai lebih. 
 Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah: (1) sejauh mana 
guru geografi MAN di Kabupaten Pati dalam memanfatkan lingkungan sebagai 
sumber belajar geografi? (2) bagaimanakah usaha-usaha guru geografi MAN di 
Kabupaten Pati dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada 
pembelajaran mata pelajaran geografi?. Penelitian ini bertujuan untuk  (1) 
memperoleh data objektif tentang pemanfaatan lingkungan oleh guru sebagai 
sumber belajar pada pembelajaran geografi dan (2) untuk mengetahui usaha-usaha 
guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam 
pembelajaran geografi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran geografi MAN di 
Kabupaten Pati sebanyak 3 orang dan 72 siswa kelas XI IPS MAN di Kabupaten 
Pati yang sudah diambil berdasarkan sampel pada tiap kelasnya. Variabel yang 
diteliti yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi yang 
dikelompokkan dalam dua sub variabel yaitu: (1) mengelola program 
pembelajaran, (2) usaha guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 
belajar geografi. Data diambil dengan menggunakan teknik angket, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif 
persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan lingkungan sebagai 
sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati yaitu: (a) pemanfaatan 
lingkungan sebagai sumber belajar geografi MAN di Kabupaten Pati berdasarkan 
angket guru sebesar 73,77% termasuk kriteria baik, besaran angka tersebut 
diperoleh dari rerata sub variabel mengelola program pembelajaran sebesar 
80,88% dan sub variabel usaha guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 
sumber belajar geografi sebesar 66,67%  (b) pemanfaatan lingkungan sebagai 
sumber belajar geografi berdasarkan angket siswa sebesar 71,97% termasuk 
kriteria baik, (c) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi 
berdasarkan observasi sebesar 50% termasuk kriteria kurang baik. (2) Usaha-
usaha guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi 
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berdasarkan wawancara dan dokumentasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran 
diketahui guru geografi MAN di Kabupaten Pati sudah memprogramkan untuk 
melaksanakan pembelajaran luar kelas, dan memaksimalkan fasilitas yang 
menunjang untuk pembelajaran luar kelas. (3) Pemanfaatan lingkungan fisis dan 
lingkungan sosial sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati 
termasuk baik, sedangkan pemanfaatan lingkungan budaya atau buatan sebagai 
sumber belajar geografi termasuk kriteria tidak baik 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1) 
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi MAN di Kabupaten Pati 
sudah baik. (2) Usaha-usaha guru geografi dalam memanfaatkan lingkungan 
sebagai sumber belajar geografi yaitu dengan cara memprogramkan atau 
merencanakan pembelajaran diluar ruang kelas dalam satu semester dan 
penyediaan fasilitas yang menunjang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 
belajar. (3) Pemanfaatan lingkungan fisis dan lingkungan sosial sebagai sumber 
belajar geografi di MAN Kabupaten Pati termasuk baik, sedangkan pemanfaatan 
lingkungan budaya atau buatan sebagai sumber belajar geografi termasuk kriteria 
tidak baik 

Saran yang dapat diberikan peneliti adalah (1) Mengingat materi geografi 
sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar maka guru geografi hendaknya 
lebih memprogramkan pembelajaran luar kelas dan mengoptimalkan pemanfaatan 
lingkungan sebagai sumber belajar baik lingkungan fisis, lingkungan sosial dan 
lingkungan budaya atau buatan yang ada dalam lingkungan sekolah maupun luar 
sekolah dengan berbagai cara, misalnya bekerjasama dengan guru mata pelajaran 
lain misalnya guru biologi untuk mengajak siswa memanfaatkan pekarangan 
sekolah yang masih kosong dengan menanami pohon, bunga dan sebagainya 
dengan begitu siswa dapat belajar tentang pelestarian lingkungan atau dengan 
praktek lapangan yang tidak memerlukan waktu dan biaya yang besar (2) Pihak 
sekolah hendaknya menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti alat-alat 
yang menunjang pelajaran geografi di lapangan sebagai sumber belajar baik itu di 
lingkungan fisis, lingkungan sosial maupun lingkungan budaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling penting artinya 

bagi kemajuan suatu bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang 

seperti Indonesia. Pendidikan berfungsi sebagai penunjang pembangunan 

dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam keseluruhan proses pendidikan, 

kegiatan belajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan. 

Keberadaan manusia di permukaan bumi tidak dapat dilepaskan dari 

kondisi lingkungan dimana manusia hidup. Berbagai kegiatan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari proses interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Salah satu ilmu pengetahuan yang mengembangkan 

kajian keilmuan dalam hal interaksi manusia dengan lingkungannya adalah 

Geografi. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran setiap bidang studi diperlukan 

berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Peranan guru memilih 

media dan sumber belajar yang sesuai sangat berpengaruh kepada proses 

pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas (in door) maupun di luar kelas 
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(out door). Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran geografi yang memiliki 

objek kajian interaksi antara manusia dan lingkungannya maupun kajian 

interaksi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Untuk itu keberadaan 

lingkungan dalam pembelajaran geografi tidak dapat dilepaskan sebagai 

sumber belajar yang mempunyai nilai lebih. 

Cordwell (1972) mengemukakan bahwa pelajaran lapangan telah 
meningkatkan keefektifan belajar pera siswa dengan menampilkan contoh 
praktek pelajaran lapangan yang telah dilakukan para pengajar geografi pada 
Sidney Theachers College. Pelajaran lapangan itu memungkinkan empat hal 
yang sangat penting artinya dalam mengembangkan studi geografi, yaitu: 
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. 
(Suharyono dalam Pemikiran Geografi dan Lingkungan Hidup dalam 
Pendidikan dan Pengajaran, 2006: 9) 

Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari 

lingkungan dalam proses pembelajaran antara lain: 

a. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di 

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

b. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan 

situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

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

kebenarannya lebih akurat. 

d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dilakukan 

dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, 

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

bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, 

lingkungan budaya atau buatan dan lain-lain. 

f. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada 

di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing 

dengan kehidupan di sekitarnya serta dapat memupuk cinta lingkungan. 

(Sudjana dan Rivai, 2005:208-209). 

Oleh sebab itu lingkungan di sekitarnya harus dioptimalkan sebagai 

media dalam pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran. 

Dari hasil need assessment (studi kebutuhan) disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Keberadaan sumber belajar di sekolah masih memprihatinkan dan masih 

memerlukan pengembangan, baik jenis/ragam dan kuantitasnya, yang 
sesuai dengan tuntutan implementasi kurikulum 2004. 

2. Sumber belajar dipahami oleh kepala sekolah, guru dan siswa sebatas 
buku-buku mata pelajaran, nara sumber dan media pembelajaran. Dimana 
nara sumber juga terbatas pada guru, tidak banyak bahkan hampir tidak 
pernah nara sumber/manusia sumber lain yang dilibatkan dalam 
pembelajaran di sekolah. 

3. Sumber belajar dalam kategori lingkungan baru dipahami sebatas 
laboratorium dan perpustakaan, para kepala sekolah, guru, dan siswa 
belum mengoptimalkan lingkungan-lingkungan lain yang ada di sekitarnya 
sebagai sumber belajar (Depdiknas, 2004) 

Dalam pemanfaatan lingkungan fisis, sosial, maupun budaya atau 

buatan sebagai sumber belajar pada pembelajaran geografi, peranan guru 

sangat berpengaruh. Peranan tersebut baik berkaitan dengan kurikulum, 

kompetensi guru pada mata pelajaran geografi, kemampuan fisik juga 

kemampuan lainnya seperti kemampuan guru dalam mengelola kelas yang 

dapat menunjang proses belajar dengan lingkungannya sebagai sumber 
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belajar. Akan tetapi masih banyak guru yang kurang mengoptimalkan 

lingkungan yang ada sebagai sumber pembelajaran. 

Lingkungan di wilayah Kabupaten Pati mempunyai potensi yang 

cukup menunjang bagi terlaksanakannya pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar belajar baik fisis, lingkungan sosial, maupun lingkungan 

budaya atau buatan. Begitu juga dari masing-masing sekolah lingkungannya 

juga cukup menunjang terutama sekolah menengah atas negeri masing-masing 

mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar misalnya 

masing-masing sekolah mempunyai pekarangan atau lahan yang luas. Akan 

tetapi karena adanya berbagai kendala yang harus dihadapi maka pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar terutama untuk mata pelajaran geografi 

belum bisa optimal. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada beberapa 

sekolah khususnya sekolah menengah diketahui bahwa pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar di sekolah tersebut terutama pada 

pembelajaran geografi masih rendah, untuk itu peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi dan 

peneliti dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian di Madrasah Aliyah 

Negeri yang ada di Kabupaten Pati. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

mengkaji dan mengambil judul penelitian “Pemanfaatan Lingkungan sebagai 

Sumber Belajar Geografi di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati Kelas XI 

IPS Tahun Ajaran 2008 / 2009 “ 
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B. PERMASALAHAN 

Adapun permasalahan yang akan di ungkapkan dalam skirsi ini adalah: 

1. Sejauh mana guru geografi di MAN Kabupaten Pati dalam memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar? 

2. Bagaimanakah usaha-usaha guru geografi di MAN Kabupaten  Pati dalam 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada pembelajaran mata 

pelajaran geografi 

 

C.  PENEGASAN ISTILAH  

1. Lingkungan 

Lingkungan Geografi diartikan sebagai keseluruhan fenomena geosfer yang 

merupakan bahan  kajian ilmu  geografi,  menurut Nursid  Sumaatmadja 

(1989:28-30) mengemukakan bahwa lingkungan geografi terdiri atas: 

a) Lingkungan fisis adalah kondisi alamiah baik baik biotis maupun 

abiotis yang belum banyak dipengaruhi oleh tangan manusia yang 

berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. 

b) Lingkungan sosial diartikan dengan manusia baik secara individu 

maupun kelompok yang ada di luar diri kita. 

c) Lingkungan budaya atau buatan adalah dengan segala kondisi baik 

yang berupa materi (benda) maupun non materi yag dihasilkan oleh 

manusia melalui aktivitas, kreativitas dan penciptaan yang 

berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. 
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Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian tersebut ini ada tiga macam 

lingkungan belajar yaitu lingkungan alam atau fisis, lingkungan sosial, dan 

lingkungan budaya atau buatan yang ada di lingkungan sekolah maupun 

lingkungan disekitarnya. 

2 .  Sumber Belajar 

Sumber belajar 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) 

3.   Geografi 

 Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan (Nursid Sumaatmadja, 2006:11) 

4.  MAN Kabupaten Pati 

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati yaitu sekolah menengah atas yang 

berada di wilayah populasi daerah penelitian dan juga merupakan wilayah 

yang akan digunakan peneliti untuk mengambil data untuk penelitian. Di 

Kabupaten Pati sendiri ada dua Madrasah Aliyah Negeri, yaitu MAN 1 Pati 

yang letaknya ada di kecamatan Margorejo dan MAN 2 Pati yang letaknya 

di Kecamatan Tayu kabupaten Pati. Perbedaan yang mendasar dari MAN 

dan SMA pada umumnya adalah bahwa MAN ada beberapa mata pelajaran 
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dimana tidak diajarkan di SMA, yaitu Fiqih, Bahasa Arab, Qur’an Hadist, 

Qiro’ah dan Aqidah. 

 

D.  TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk memperoleh data obyektif tentang pemanfaatan  lingkungan sebagai 

sumber belajar pada pembelajaran geografi di MAN Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui usaha-usaha guru geografi di MAN Kabupaten  Pati 

dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran mata pelajaran geografi . 

 

E.  MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk membantu kegiatan guru dalam proses pembelajaran dengan 

tinjauan pemanfaatan lingkungan fisis, sosial dan budaya sebagai sumber 

belajar. 

2. Bagi guru geografi di sekolah, sebagai masukan dalam memanfaatkan 

penggunaan lingkungan fisis, sosial, dan budaya sebagai sumber belajar. 

3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi pihak-pihak yang 

berkompeten (dinas pendidikan, guru, pengamat pendidikan dan lain-lain) 

untuk mengambil kebijakan di dunia pendidikan. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, bagian akhir skripsi. 

1. Bagian pendahuluan 

Bagian ini terdiri dari judul, sari, pengesahan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang disusun menurut sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan berisi alas an pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

BAB II : Landasan teori berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan 

dengan permasalahan serta hipotesis. 

BAB III : Metodologi penelitian yang berisi tentang metode-metode yang 

mendukung dan digunakan dan menganalisa hasil penelitian yang meliputi 

metode penentuan populasi, sampel dan variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian bab ini berisikan hasil-hasil yang diperoleh dari 

penelitian serta analisis data dan pembehasan. 

BAB V : Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

3. Bagian akhir, yang bersi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. BELAJAR 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari pada 

itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan. 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 paling penting dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa adanya proses belajar yang sesungguhnya tidak 

akan pernah ada pendidikan. Belajar telah menjadi syarat mutlak untuk 

menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan 

maupun ketrampilan. Sehubungan dengan hal ini seorang siswa yang telah 

menempuh proses belajar idealnya akan ditandai oleh munculnya 

pengalaman-pengalaman yang baru dan bersifat positif. Pengalaman-

pengalaman yang bersifat kejiwaan tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan aneka ragam sifat, sikap dan kecakapan yang konstruktif, 

bukan kecakapan yang bersifat destruktif (merusak). 
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2. 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. 

 
Dengan pengertian tersebut, maka ternyata belajar sesungguhnya 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Belajar menunjukkan pada perubahan, yaitu perubahan tingkah laku 

yang terjadi karena ada tujuan yang hendak dicapai. 

b. Perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar, 

akan menyadari dan merasakan telah terjadi perubahan dalam dirinya. 

c. Perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, 

perubahan yang telah berlangsung terus menerus, dan satu perubahan 

yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya yang berguna bagi 

proses kehidupan maupun proses belajar berikutnya. 

d. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan senantiasa 

tertuju pada sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya dan perubahan itu 

tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dengan usaha dari 

individu yang belajar. 

e. Hasil belajar yang relativ menetap. Perubahan yang dihasilkan dari 

proses belajar akan tetap menetap dan mengkristal pada individu. 

Hasil belajar akan mencakup semua aspek tingkah laku secara 

menyeluruh baik dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan dan sebagainya 
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3. 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 kemampuannya 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. 
 

B. SUMBER BELAJAR 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu proses sistemik yang meliputi banyak 

komponen. Salah satu dari banyak komponen dalam sistem pembelajaran 

diantaranya yaitu rencana pembelajaran, guru, siswa dan lainnya salah 

satunya adalah sumber belajar. 



12 

 

Sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran atau bahan 

pembelajaran baik buku-buku bacaan atau semacamnya. Sedangkan 

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). 

Segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) 

dan yang memungkinkan atau yang memudahkan terjadinya proses belajar 

disebut sebagai sumber belajar. Sesungguhnya tidak ada bahan yang jelas 

mengenai sumber belajar, sebab segala apa yang dapat mendatangkan 

manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk berubah yang lebih 

positif atau dinamis dapat disebut sebagai sumber belajar. Bahkan proses 

atau aktivitas pembelajaran itu sendiri dapat disebut sebagai sebagai sumber 

belajar. 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). 

Sumber belajar harus dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan 

dalam pembelajaran. Sumber belajar memiliki cakupan yang luas yang dapat 

dimanfaatkan sebagian atau secara keseluruhan untuk memberikan 

kemudahan kepada siswa didalam kegiatan belajar. Pada dasarnya sumber 

belajar dan alat-alat pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya 

mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Sumber-sumber belajar diantaranya 
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seperti guru, buku, film, majalah, laboratorium, perpustakaan, lingkungan 

sekitar dan sebagainya mempunyai peranan memungkinkan individu 

berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

dari tidak terampil menjadi terampil dan seterusnya. 

Pada dasarnya sumber belajar yang dipakai dalam pendidikan atau 

latihan adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau  situasi 

yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa 

belajar secara individual. Sumber belajar inilah yang disebut media 

pendidikan untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sebagai 

sumber belajar yang cocok. Menurut Ahmad Rohani (1997:112), dalam 

pemilihan sumber belajar harus memperhatikan criteria-kriteria tertentu, 

seperti : ekonomis, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, bersifat 

fleksibel (luwes), serta komponen-komponen sesuai dengan tujuan. 

Kalau dalam pendidikan di masa lalu, guru merupakan satu-satunya 

sumber belajar bagi anak didik sehingga kegiatan pendidikan cenderung 

tradisional. Maka sekarang sumber belajar ada dimana-mana baik berupa 

manusia maupun bukan manusia yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar. 

2. Klasifikasi Sumber Belajar 

 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 diebut learning resources by utilitazion. 

Misalnya pasar, taman, lapangan dan sebagainya yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Menurut AECT (Association For Education Communication and 

Technology), dalam Ahmad 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, 
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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, 

lingkungan bisa bersifat fisik missal : gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, studio, auditorium, museum dan taman. Maupun 

lingkungan non fisik, misalnya : suasana belajar dan lain-lain. 

 Sekalipun telah dipisahkan kedalam enam macam, namun dalam 

kenyataanya sumber-sumber tersebut saling berhubungan sehingga kadang-

kadang sulit memisahkan. 

 Menurut Ahmad Rohani (1997:111), sumber belajar dapat dibagi 

menjadi lima, yaitu : 

a. Sumber belajar cetak 
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Contoh : buku, majalah, ensiklopedi, brosur, Koran, poster, denah dan 

lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak  

Contoh : film, slide, video, model, boneka, audio kaset, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berupa fasilitas. 

Contoh : auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar 

individual, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

d. Sumber belajar yang berupa kegiatan. 

Contoh : wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, 

dan lain-lain. 

e. Sumber yang berupa lingkungan dari masyarakat. 

Contoh : taman, terminal dan lain-lain 

3. 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). Sumber belajar mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan jalan: 

• Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan 

waktu secara lebih baik. 

• Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasai, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. 



17 

 

2) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan jalan: 

• Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 

• Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

3) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran denagan 

jalan: 

• Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

• Pengembangan bahan pembelajaran yang dilandasi penelitian. 

4) Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 

• Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 

• Penyajian informasi dan bahan secara lebih kognitif. 

5) Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu 

• Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang bersifat kongkrit. 

• Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

6) Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu 

• Penyajian informasi yang mampu menembus batas geografi 

Pelajaran lapangan itu memungkinkan empat hal yang sangat penting 

artinya dalam mengembangkan studi geografi, yaitu: 

5. Membangkitkan minat siswa pada keinginan-keinginan mempelajari 

lebih lanjut 
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6. Memberikan kesempatan perbedaan-perbedaan individual lewat tugas 

perorangan atau kelompok. 

7. Mengarahkan siswa pada formulasi konsep-konsep secara konsep-

konsep secara seksama dengan arti yang nyata 

8. Memberi kesempatan partisipasi aktif kepada siswa dalam proses 

belajar. 

(Suharyono 2006: 9) 

4. Penggunaan Sumber 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 dan Ahamdi, Pengelolaan Pengajaran 

1991:156-157). 

 Secara umum, guru sebelum mengambil keputusan terhadap penentuan 

sumber belajar guru perlu mempertimbangkan segi-segi : 

1) Ekonomis atau biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan sesuatu 

sumber belajar misalnya OHP beserta transparansinya. 

2) Bersifat praktis dan sederhana yaitu mudah dijangkau, tidak begitu 

sulit dan mudah dilaksanakan. 

3) Relevan dengan tujuan pembelajaran dan komponen-komponen 

pembelajaran lainnya. 

4) Dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan 

pembelajaran atau belajar. 
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5) Memiliki nilai positif bagi proses atau aktifitas pembelajaran 

khususnya peserta didik. 

6) Sesuai dengan interaksi dan strategi pembelajaran yang telah dirancang 

atau sedang dilaksanakan. 

 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, Pengelolaan 

Pengajaran 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. 
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5. 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 local sebagai sumber belajar. (Suharyono 2006:54) 

 Mengingat kajian geografi adalah permukaan bumi dan isinya, untuk 

mempelajari fenomena tersebut idealnya banyak dilakukan pengamatan 

gejala geosfer dengan bantuan sumber belajar dan media yang relevan. 

Demikian juga pembelajaran di sekolah, dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan, pengamatan fenomena geografi secara langsung dan melalui 

berbagai sumber belajar dan media sangat diperlukan. 

 Pengertian lingkungan tidak hanya terbatas pada pengertian 
lingkungan alam saja, tetapi juga lingkungan yang dihasilkan oleh manusia. 
Kalau pada masa lau geografi lebih memberi tekanan pada aspek 
pembatasan oleh lingkungan maka kini perlu dikembangkan tinjauan yang 
bersifat kegiatan pengelolaan lingkungan baik secara teoritik maupun 
praktek. 

 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 
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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) 

 

 Sumber belajar dan media pembelajaran yang biasanya dimanfaatkan 

dalam pembelajaran geografi antara lain seperti guru, peta, atlas, globe, 

buku-buku pelajaran geografi, perpustakaan dan kerja lapangan geografi 

seperti melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan fisik, 

lingkungan sosial dan lingkungan buatan atau budaya yang ada dilinkungan 

sekolah atau di sekitar lingkungan tempat tinggalnya 

 

C. 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. Ilmu geografi 

mempunyai kedudukan yang sangat penting diantara ilmu-ilmu lain 

diantaranya seperti sejarah dan antropologi karena ilmu geografi sedikit 

banyak memberikan kontribusi yang penting dan berarti terhadap 

perkembangan ilmu-ilmu terapan seperti pertanian , perikanan dan 

teknologi. 
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1. 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 di pandang 

sebagai hasil dari proses alam yang terjadi di bumi, bisa juga dipandang 

sebagai kegiatan yang dapat memberi 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 (Nursid 

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 dua penjelasan di atas maka geografi merupakan 

ilmu yang tidak hanya mempunyai kajian tentang peristiwa-peristiwa alam 

akan tetapi kita juga mengkaji peristiwa-peristiwa budaya yang terjadi dalam 
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kehidupan manusia baik antara manusia dengan alam, manusia dengan 

manusia, maupun manusia dengan makhluk lainnya 

2. 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, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan 

geografi. 

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan 

hidup dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial 

budaya masyarakat. 

2) Tujuan Pembelajaran Geografi 

a. Pengetahuan 

 Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan 

pola keruangan dan proses-prosesnya. 

 Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan. 

 Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar, dan wilayah negara di dunia. 

 



24 

 

b. Keterampilan 

 Mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, 

lingkungan dan lingkungan hidup. 

 Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat dan 

informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. 

 Mengembangkan keterampilan analisis sintesis kecenderungan dan 

hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografi. 

c. Sikap  

 Menumbuhkan kesadaran terhadap terhadap perubahan geografi 

yang terjadi di lingkungan sekitar. 

 Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap 

kualitas lingkungan hidup. 

 Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam 

pemanfaatan sumber daya. 

 Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial budaya. 

 Mewujudkan rasa cinta tanah air 

 

D. LINGKUNGAN 

Sebenarnya kita sering melupakan sumber yang terdapat di lingkungan 

kita, baik di sekitar sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Walaupun 

suatu sekolah tersebut kecil atau terpencil tapi setidaknya sekolah tersebut 

mempunyai sekurang-kurangnya empat jenis sumber belajar yang sangat 

kaya dan bermanfaat, yaitu: 
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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. 

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 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, maka situasi 
lingkungan tersebut berpengaruh negatif terhadap pendidikan, maka situasi 
lingkungan tersebut menjadi pembatas pendidikan  
(Achmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan 2004:52) 
 
1. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan secara umum diartikan sebagai satu kesatuan ruang 

dengan semua 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. (Achmad Munib, 

Pengantar Ilmu Pendidikan, 2004: 76) 
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Ada 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 (Oemar 

Hamalik, 2001:195) 

Lingkungan sebagai dasar pembelajaran adalah faktor kondisional 

yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar 

yang penting. Oemar Hamalik (2001) mengungkapkan suatu lingkungan 

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 pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, 

lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masing-masing lembaga 

tersebut memiliki program pendidikan, baik tertulis maupun yang tidak 

tertulis. 
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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 

masyarakat 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. 
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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 sosial 

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. 

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. 
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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 



30 

 

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. 

2. Teknik Menggunakan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Menurut Sudjana dan Rivai dalam buku “Media Pengajaran” ada 

beberapa cara bagaimana mempelajari lingkungan sumber belajar yaitu: 

1) Survei, yakni siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat 

setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, 

kependudukan dan lain-lain. Kegiatan belajar siswa dilakukan siswa 

melalui observasi, wawancara dengan beberapa pihak yang dipandang 

perlu mempelajari data atau dokumen yang ada. Hasilnya dicatatdan 

dilaporkan di sekolah untuk dibahas bersama dan disimpulkan oleh 

guru dan siswa untuk melengkapi bahan pembelajaran. 

2) Berkemah, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup sebab siswa 

harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, 

iklim, suasana dan lain-lain. 

3) Field trip  atau karyawisata, dalam pengertian pendidikan karyawisata 

adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu 

sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Sebelum 

karyawisata dilakukan siswa, sebaiknya direncanakan obyek yang akan 

dipelajari dan cara mempelajarinya serta kapan sebaiknya dipelajari. 

Objek karyawisata harus relevan dengan bahan pembelajaran. 
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4) Praktek lapangan, dilakukan oleh para siswa untuk memperoleh 

keterampilan dan kecakapan khusus. 

5) Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat, cara ini dilakukan 

apabila sekolah (guru dan siswa) secara bersama-sama melakukan 

kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti penyuluhan, 

pelayanan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat. 

6) Mengundang nara sumber, yakni sebelum mengundang nara sumber 

hendaknya dipersiapkan topik apa yang diminta untuk dibahas, siapa 

yang paling tepat membahasnya, kapan waktunya, bagaimana 

menghubunginya, serta apa yang harus dilakukan siswa pada waktu 

kegiatan belajar. 

 Dari cara-cara tersebut tidak hanya bermanfaat bagi proses 

pembelajaran siswa namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai media 

kerja sama sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan 

masyarakat sangat penting dalam pendidikan memperoleh masukan-

masukan bagi program pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan 

masyarakat serta memperkaya lingkungan belajar bagi para siswa di sekolah. 

3. Langkah dan Prosedur Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber 

Belajar. 

Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar memerlukan 

persiapan dan perencanaan yang seksama dari para guru. Tanpa perencanaan 

yang matang kegiatan belajar siswa bisa tidak terkendali, sehingga tujuan 
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pembelajaran tidak tercapai dan siswa tidak melakukan kegiatan yang 

diharapkan. 

Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh pada langkah persiapan, 

antara lain: 

1) Guru dan siswa menentukan tujuan belajar yang diharapkan diperoleh 

para siswa berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai media 

dan sumber belajar. 

2) Tentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. 

3) Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. 

4) Guru dan siswa mempersiapkan perijinan jika diperlukan. 

5) Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. 

Sedangkan pada langkah pelaksanaan dapat melakukan kegiatan 

belajar di tempat tujuan sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. 

Untuk tindak lanjut dari kegiatan belajar tersebut adalah kegiatan belajar di 

kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan. 

Memperhatikan uraian tersebut dapat disimpulkan penggunaan 

lingkungan sebagai media dan sumber belajar banyak manfaatnya baik dari 

segi motivasi belajar, aktivitas belajar siswa, pengenalan lingkungan, serta 

sikap dan apresiasi para siswa terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya 

(Sudjana dan Rivai, 2005:214-217) 
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E. KERANGKA BERFIKIR 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal maka guru diharapkan 

mampu memanfaatkam kondisi alam lingkungan sekitar sebagai materi 

penunjang dari buku teks, sehingga diharapkan siswa mwmiliki hasil belajar 

sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan, tidak hanya berupa konsep 

dari buku. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mencoba 

menganalisis sejauh mana kegiatan guru dalam memanfaatkan kondisi 

lingkungan yang ada disekitarnya dalam proses pembelajaran pelajaran 

geografi. 

Untuk lebih jelasnya hubungan uraian tersebut dapat digambarkan 

dalam bagan di bawah ini: 
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Gambar 1: Kerangka Berpikir 

Madrasah Aliyah Negeri 
Kabupaten  PatiPati 

Guru Geografi 

Proses Belajar Mengajar Geografi 

Lingkungan 
Geografi 

Sumber Belajar 
Geografi: 
1. Lingkungan fisis 
2. Lingkungan sosial 
3. Lingkungan budaya 

Pemahaman geografi siswa kelas 
XI IPS 

 
Hasil belajar geografi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah sekolah MAN di Kabupaten 

Pati yaitu  MAN1 Pati dan MAN 2 Pati dilaksanakan dengan alokasi waktu 

dari bulan Januari sampai Febuari 2009. Untuk lokasi MAN 1 Pati terletak di 

Kecamatan Margorejo yaitu di Jl.Panglima Sudirman KM.3 Pati, sedangkan 

untuk MAN 2 Pati terletak di Jl.Ratu Kalinyamat Gg.Melati II  Kecamatan 

Tayu Kabupaten Pati. 

 

B. POPULASI  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1998:115). Populasi merupakan keseluruhan unit elementer yang 

parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan 

terhadap sampel penelitian (Abdurrahmat Fathoni dalam Metodologi 

Penelitian 2006:103). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

MAN di Kabupaten Pati dan seluruh guru mata pelajaran geografi yang 

mengajar di kelas XI IPS di MAN yang ada di Kabupaten Pati dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Data Jumlah Guru dan Siswa Kelas XI IPS MAN di Kabupaten 

Pati Tahun Ajaran 2008/2009. 

Nama 

Sekolah 
Nama Kelas Jumlah Siswa Jumlah Guru 

MAN 1 

Pati 

XI IPS 1

XI IPS 2 

XI IPS 3 

41 

36 

36 

1 

MAN 2 

Pati 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

44 

44 

44 

43 

2 

Jumlah  288 3 

Sumber: Data Jumlah Siswa Kelas XI IPS MAN di Kabupaten Pati. 

 

C. SAMPEL 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto.2002:109). Pengambilan sampel atau teknik sampling ini harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-

benar berfungsi sebagai contih atau dapat menggambarkan keadaan populasi 

yang sebenarnya. Dengan istilah lain sampel harus representatif (Arikunto, 

2002:111). 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yamg digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik proportional random sampling,  bahwa 

karakteristik populasi penelitian dianggap sama, sehingga dalam populasi 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi 

sampel. Menurut Arikunto (2002:111), apabila subyeknya kurang dari 100 
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lebih baik diambil semua sedangkan jika jumlah subjeknya besar maka dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Tabel 2: Distribusi jumlah sampel siswa. 

NAMA 

SEKOLAH 
KELAS 

JUMLAH 

SISWA X 25% 

HASIL JUMLAH 

SISWA X 25% 

SAMPEL 

YANG 

DIAMBIL 

MAN 1  

PATI 

XI IPS 1 41 X 25% 10,25 10 

XI IPS 2 36 X 25% 9,00 9 

XI IPS 3 36 X 25% 9,00 9 

MAN 2 

PATI 

XI IPS 1 44 X 25% 11,00 11 

XI IPS 2 44 X 25% 11,00 11 

XI IPS 3 44 X 25% 11,00 11 

XI IPS 4 43 X 25% 10,75 11 

JUMLAH 288  72 

Sumber: Data Jumlah Siswa Kelas XI IPS MAN di Kabupaten Pati 

Sedangkan untuk populasi guru karena subjeknya kurang dari 100 

(hanya tiga) maka diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Arikunto, 1997:120). 

 

D. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah pemanfaatan lingkungan sebagai 

pembelajaran geografi yang terdiri dari sub variabel: 

1. Mengelola program 

pembelajaran: 

a. Menyusun perangkat pembelajaran 
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b. Penguasaan bahan mata pelajaran geografi 

c. Penggunaan metode pembelajaran geografi 

d. Penggunaan media pelajaran geografi 

e. Materi atau pokok bahasan yang dipelajari. 

f. Minat guru terhadap pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

g. Minat siswa terhadap pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

geografi. 

h. Teknik pemanfaatan lingkungan yang digunakan. 

2. Usaha-usaha guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar terdiri dari: 

a. Memprogramkan memanfaatkan lingkungan di luar kelas. 

b. Fasilitas penunjang dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar. 

 

E. METODE PENGUMPULAN DATA 

Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat pengumpul data 

yang sesuai dengan dengan masalah yang diteliti. Merumuskan alat 

pengumpul data ini berkaitan dengan metode pengumpulan data yang 

dipergunakan, karena bersumber tentang metode pengumpulan data dan 

menyangkut masalah alat pengumpul data yang digunakan, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan 4 macam metode yaitu: 

1. Angket atau kuesioner 



39 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:140) bahwa kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau  hal-hal yang ia ketahui. 

Kuesioner dipakai untuk menyebut metode angket atau kuesioner instrumen 

yang dipakai adalah angket. Sedangkan menurut Abdurrahmat Fathoni 

(2006:111) angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran 

kuesioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti 

yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum. 

Dalam penelitian ini angket diberikan kepada guru dan diberikan kepada 

siswa yaitu kelas XI IPS dari tiap sekolah dengan tujuan sebagai kontrol 

jawaban guru, juga untuk melihat pandangan subjektif siswa terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

2. Dokumentasi 

Dengan 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 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. 
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Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data mengenai jumlah sekolah MAN di Kabupaten Pati, perangkat 

pembelajaran, jumlah guru geografi yang mengajar dan jumlah siswa kelas XI 

IPS MAN  yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu peneliti juga mengambil 

gambar-gambar lingkungan sekolah atau lokasi kegiatan pembelajaran. 

3. Observasi 

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:104) observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode 

ini dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap objek penelitian 

yaitu guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.   

4. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Abdurrahmat 

Fathoni, Metodologi Penelitian, 2006:104). Metode wawancara dilakukan 

terhadap guru yaitu berupa beberapa pertanyaan tentang pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar.  

 

F. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dan lembar observasi. 

Angket atau kuesioner diberikan kepada guru dan siswa berupa pilihan ganda 
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yang sudah disediakan jawabannya. Angket guru berjumlah 20 butir 

pertanyaan, angket siswa berjumlah 15 butir pertanyaan. Sedangkan untuk 

lembar observasi bejumlah 10 butir pertanyaan. Kisi-kisi instrumen dan 

lembar observasi dapat dilihat pada lampiran-lampiran. 

 

G. METODE ANALISIS DATA 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk 

dapat memberikan interpretasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang 

digunakan adalah metode seskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar di MAN Kabupaten Pati. Adapun langkah-langkah dalam 

menganalisis data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai responden dari masing-masing indikator atau sub 

variabel, untuk angket guru dan siswa diberi skor. 

 Jawaban penelitian a diberi skor 4 

 Jawaban penelitian b diberi skor 3 

 Jawaban penelitian c diberi skor 2 

 Jawaban penelitian d diberi skor 1 

Sedangkan untuk lembar observasi untuk jawaban a diberi skor 1 

sedangkan untuk jawaban b diberi skor 0. 

2. Merekap nilai. 

3. Menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing-masing indikator. 
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4. Dari hasil perhitungan, akan diolah dalam bentuk presentase. Metode yang 

digunakan adalah metode persentase. Adapun rumus yang digunakan 

adalah: 

  %=
N
n  x 100% 

  Keterangan: % = Besarnya persentase hasil perhitungan 

 N = Skor maksimal 

 n = Skor total  (Ali, 1987:185) 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah 

pembuatan kriteria persentase adalah sebagai berikut: 

 Untuk lembar angket guru dan siswa 

a. Mencari persentase maksimal 

=  
alSkorMaksim
alSkorMaksim x 100% 

= %100
4
4 x  

= 100% 

b. Mencari persentase minimal 

= %100x
alSkorMaksim
lSkorMinima  

= %100
4
1 x  

=25% 
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  c. Menghitung rentang persentase 

   = persentase maksimal – persentase minimal 

   = 100% - 25% 

   = 75% 

  d. Menentukan banyaknya kriteria karena dibagi menjadi 4 yaitu 

sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik 

  e. Menghitung rentang kriteria 

   =  rentang persentase dibagi banyak kriteria 

   = 
4
%75  

   = 18,75% 

f. Membuat tabel persentase berdasarkan hasil penelitian dari angket 

guru dan angket siswa yang diperoleh. 

Tabel 3. Persentase pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar. 

Kelas Interval Kriteria 

25,00% - 43,75% Tidak Baik 

43,76% - 62,50% Kurang Baik 

62,51% - 81,25% Baik 

81,25% - 100% Sangat Baik 

 

 

 

 



44 

 

Untuk lembar observasi 

a. Mencari persentase maksimal 

= 
alSkorMaksim
alSkorMaksim x 100% 

= %100
1
1 x  

= 100% 

b. Mencari persentase minimal 

= %100x
alSkorMaksim
lSkorMinima  

= %100
1
0 x  

= 0% 

c. Menghitung rentang persentase 

   = persentase maksimal – presentase minimal 

   = 100% - 0% 

   = 100% 

d. Menentukan banyak kriteria yaitu sangat baik, baik, kurang baik 

dan tidak baik. 

e. Menghitung rentang kriteria 

=  rentang persentase dibagi banyak kriteria 

= 
4

%100  

= 25% 
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f. Membuat tabel persentase berdasarkan hasil penelitian observasi 

yang diperoleh. 

Tabel 4. Persentase pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar. 

Kelas Interval Kriteria 

00,00% - 25,00% Tidak Baik 

25,01% - 50,00% Kurang Baik 

50,01% - 75,00% Baik 

75,01% - 100% Sangat Baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Letak dan Daerah Penelitian 

Wilayah yang dipakai sebagai tempat penelitian di MAN di Kabupaten 

Pati adalah MAN 1 Pati  dan MAN 2 Pati. Lokasi MAN 1 Pati terletak di 

Kecamatan Margorejo yaitu di Jl.Panglima Sudirman KM.3 Pati, adapun 

batas-batas untuk letak MAN 1 Pati sendiri secara geografis adalah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Tlogowungu 

Sebelah Timur  : Kecamatan Pati 

Sebelah Selatan : Kecamatan Gabus 

Sebelah Barat  : Kab.Kudus 

Sedangkan untuk MAN 2 Pati terletak di Jl.Ratu Kalinyamat 

Gg.Melati II  Kecamatan Tayu dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : KecamatanDukuhseti, Kecamatan Bangsri (Jepara) 

Sebelah Timur  : Kecamatan Trangkil 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Margoyoso 

Sebelah Barat  : Kecamatan Cluwak 

 Untuk jelasnya mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2 

peta lokasi Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati. 
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PETA LOKASI  

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati 
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B. Responden Penelitian 

Responden terdiri dari tiga guru mata pelajaran geografi yang 

semuanya lulusan S1 dan siswa kelas XI IPS  yang sudah diambil berdasarkan 

sampel.  

Tabel 5. Profil Guru Mata Pelajaran Geografi di MAN Kabupaten Pati 

Kode Guru 
Tingkat 

Pendidikan 

Umur / Jenis 

Kelamin 

Lama 

Mengajar 

Status 

Kepegawaian 

MAN 1_01 S1 Geografi 38 tahun (P) 13 tahun PNS 

MAN 2-02 S1 Geografi 42 tahun (P) 19 tahun PNS 

MAN 2-03 S1 Sejarah 29 tahun  (L) 5 tahun PNS 

 Sumber : Hasil Penelitian, 2009 

Dari Tabel 5 diatas diketahui bahwa jumlah responden dari guru 

sebanyak 3 orang. Dua diantaranya lulusan Sarjana Geografi dan satunya 

adalah lulusan Sejarah. Semuanya bersatatus sebagai pegawai negeri sipil. 

Dengan rata-rata usia adalah 36,3 tahun dan rata-rata lama mengajarnya 

adalah 12,3 tahun. 

Tabel 6. Responden dari Siswa 

Nama 

Sekolah 
Nama Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

MAN 1 Pati 

XI IPS 1

XI IPS 2 

XI IPS 3 

41

36 

36 

10 

9 

9 

Man 2 Pati 

XI IPS 1

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

44

44 

44 

43 

11 

11 

11 

11 

Jumlah 7 Kelas IPS 288 72 
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C. Pembahasan Hasi Penelitian Berdasarkan Angket  

Hasil penelitian berdasarkan angket yaitu berdasarkan angket yang 

diisi guru dan angket yang diisi siswa. Dalam angket guru yang berisi 20 

pertanyaan, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi di 

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Pati dapat dilihat dalam 2 sub variabel, 

yaitu; mengelola program pembelajaran dan usaha-usaha guru dalam 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan dalam angket siswa 

yang berisi 15 pertanyaan, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

geografi dilihat dalam sub variabel mengelola program pembelajaran. 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data obyektif tentang 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi dan mengetahui 

usaha-usaha guru dalam memanfatkan lingkungan sebagai sumber belajar di 

MAN di Kabupaten Pati tahun 2008/2009. 

 

Tabel 7. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Geografi di 

MAN Kabupaten Pati dari Angket Guru 

Indikator Skor Jawaban % Kriteria

Mengelola program pembelajaran 165 80,88 Baik 

Usaha-usaha pemanfatan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 
24 66,67 Baik 

Rata-Rata 189 73,77 Baik 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan perhitungan Tabel 7, nilai persentase variabel 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten 
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Pati dari hasil penelitian berdasarkan angket guru yaitu sebesar 73,77%. Hasil 

tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi termasuk kriteria baik (B). 

 

Tabel 8. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Geografi di 

MAN Kabupaten Pati dari Angket Siswa 

Indikator  Skor Jawaban % Kriteria 

Mengelola program pembelajaran 3109 71,97 Baik 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Hasil penelitian dari angket siswa diperoleh dari jawaban 72 siswa 

yang dijadikan sampel dimana pengambilanya dilakukan dengan teknik 

propotional random sampling bahwa karakteristik populasi penelitian 

dianggap sama, sehingga dalam populasi mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Hasil penelitian ini 

merupakan penilaian siswa terhadap guru geografi yang mengajar mereka dan 

juga digunakan sebagai pembanding antara beberapa pertanyaan yang sama 

yang diberikan diberikan kepada guru dan siswa sehingga bisa diketahui 

apakah jawaban yang diberikan guru itu sama dengan jawaban yang diberikan 

siswa sehingga bisa dilihat gambaran sebenarnya yang ada dilapangan. 

Berdasarkan Tabel 8 dari skor sub variabel mengelola program 

pembelajaran diperoleh hasil persentase sebesar 71,97%. Hasil tersebut sesuai 

dengan kriteria persentase pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

geografi termasuk kriteria baik (B). 
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Pada tabel 9 menunjukkan rangkuman dari beberapa butir pertanyaan 

berdasarkan hasil penelitian antara jawaban angket yang diisi oleh guru dan 

siswa di MAN Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut: 

Tabel 9. Perbandingan Hasil Jawaban Angket Guru dan Angket Siswa 

No Butir Pertanyaan 

Guru Siswa 

Pilihan 

Jawaban 
% Skor 

Pilihan 

Jawaban 
% Skor 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Buku yang digunakan

Cara guru dalam menerangkan 

materi 

Jenis metode pembelajaran 

Jenis media pembalajaram 

Langkah dalam penyediaan media 

pembelajaran tambahan 

Mengaitkan materi dengan 

lingkungan 

Tanggapan siswa 

Pemberian contoh 

Penggunaan lingkungan sebagai 

sumber belajar 

Pembahasan fenomena geografi 

Kegiatan siswa dalam 

pembelajaran di luar kelas 

Cara pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar 

B

B 

 

A 

B 

B 

 

A 

 

B 

B 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

66,67

100 

 

66,67 

100 

100 

 

100 

 

66,67 

100 

66,67 

 

100 

 

66,67 

 

33,33 

C

B 

 

A 

B 

B 

 

B 

 

A 

C 

A 

 

C 

 

D 

 

B 

 

68,06 

72,22 

 

50,00 

61,11 

73,61 

 

43,05 

 

88,89 

48,61 

47,22 

 

50,00 

 

63,89 

 

83,33 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan Tabel 9 rangkuman dari beberapa butir pertanyaan 

berdasarkan hasil penelitian antara jawaban angket yang diisi oleh guru dan 

siswa diketahui bahwa ada beberapa butir pertanyaan yang hasil jawabannya 

berbeda diantaranya yaitu mengenai buku apa yang biasa digunakan dalam 
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pembelajaran geografi diketahui, guru menjawab yaitu sebesar 100% 

mengatakan bahwa mereka menggunakan buku paket, buku perpustakaan dan 

buku-buku lainyang relevan akan tetapi menurut jawaban siswa yaitu sebesar 

68,06% mereka mengatakan menggunakan buku paket. Perbedaan ini bisa di 

sebabkan memang guru mengajar dengan menggunakan buku paket dan buku 

perpustakaan dan buku-buku lain yang relevan, namun siswa kurang 

ditekankan untuk mencari buku-buku lain dan terbatas pada buku paket saja. 

Perbedaan jawaban lain yaitu berdasarkan pertanyaan apakah dalam 

pembelajaran guru mengaitkan materi dengan lingkungan diketahui dari 

jawaban guru menjawab sebesar 100% mengatakan menjelaskan dan 

mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar karena akan 

memperjelas pemahaman siswa sedangkan menurut jawaban siswa yaitu 

sebesar 43,05% menyatakan mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan 

jika materi itu penting. Perbedaan itu bisa disebabkan perbedaan pandangan 

siswa kepada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dimana guru 

mengaitkan semua materi pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan 

dengan menghubungkannya dengan lingkungan, akan tetapi siswa 

beranggapan guru mengaitkan materi ketika ada materi yang penting saja. 

Berdasarkan pertanyaan tanggapan siswa ketika belajar di luar 

kelas/sekolah untuk memanfaatkan dan mengamati lingkungan sebagai 

sumber belajar diketahui 66,7% guru di MAN se-Kabupaten Pati menyatakan 

siswa senang karena lebih santai dalam melaksanakan belajar, sedangkan 

menurut jawaban siswa sebesar 88,89% mengatakan siswa senang karena bisa 
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menambah pengalaman dan wawasan serta mempermudah untuk memahami 

materi. Perbedaan ini mungkin disebabkan guru kurang jeli atau kurang 

memahami siswa bahwa siswa sangat senang belajar di luar kelas karena bisa 

menambah pengalaman dan wawasan serta mempermudah untuk memahami 

materi, namun pandangan dari guru belajar di luar kelas membuat siswa lebih 

senang dan santai dalam belajar. 

Berdasarkan pertanyaan untuk membuktikan kebenaran materi 

pelajaran keterkaitannya dengan lingkungan, apakah bapak/ibu guru 

memberikan contoh-contoh yang relevan diketahui semua guru atau 100% 

mengatakan slalu memberikan contoh untuk materi yang penting, sedangkan 

menurut siswa sebanyak 47,22% mengatakan memberikan contoh jika ada 

yang bertanya. 

Berdasarkan pertanyaan apakah guru sering membahas fenomena fisis, 

sosial, maupun budaya yang ada dan sedang terjadi yang disampaikan lewat 

media massa seperti surat kabar, televisi atau yang lain yang berhubungan 

dengan materi pelajaran geografi diketahui semua guru geografi di MAN se-

Kabupaten Pati mengatakan membahas untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan siswa, sedangkan siswa menjawab yaitu 50% membahas jika ada 

kesempatan.  

Perbedaan lain berdasarkan pertanyaan tentang kegiatan siswa saat 

pembelajaran luar kelas diketahui  66,67% guru mengatakan ketika sedang 

mengadakan pembelajaran luar kelas siswa mendengar, mencatat dan 
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bertanya. Sedangkan siswa sendiri sebanyak 63,89% mengatakan ketika 

melaksanakan pembelajaran luar kelas siswa hanya mendengarkan. 

 

D. Hasil Penelitian Berdasarkan Observasi 

Untuk memperoleh gambaran lebih akurat tentang pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati maka 

penelitian ini didukung dengan hasil observasi. Observasi terhadap 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi dari tiap sekolah 

yang menjadi tempat penelitian menggunakan lembar pengamatan. 

Ketercapaian sub variabel mengelola program pembelajaran dan sub 

variabel usaha pemanfaatan lingkungan berdasarkan lembar observasi 

terangkum dalam tabel  10 dan tabel 11 

Tabel 10. Hasil Observasi Sub Variabel Mengelola Program 

Pembelajaran. 

No Sekolah 
Mengelola Program Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

MAN 1 Pati 

MAN 2 Pati (a) 

MAN 2 Pati (b) 

1

1 

1 

0

0 

0 

1

1 

1 

0

0 

0 

1

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

Jumlah 3 0 3 0 3 2 3 

% 66,67%

Kriteria Baik

Berdasarkan Tabel 10 hasil observasi berdasarkan pengamatan, guru 

menerangkan pelajaran dengan jelas diketahui dari ketiga guru semuanya 

menerangkan materi dengan jelas. 
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Berdasarkan pertanyaan guru membuat silabus sendiri diketahui ketiga 

guru tidak ada yang membuat silabus sendiri.  

Berdasarkan pengamatan guru mengajar menggunakan lebih dari 2 

metode pembelajaran dalam mengajar diketahui semuanya menggunakan lebih 

dari 2 metode pembelajaran. 

Hasil observasi apakah guru menggunakan media pembelajaran 

diketahui tidak ada yang menggunakan media pembelajaran.  

Berdasarkan pengamatan apakah guru mengaitkan materi dengan 

lingkungan sekitar diketahui semuanya mengaitkan materi pelajaran dengan 

lingkungan sekitar. 

Hasil observasi apakah guru memberikan contoh yang relevan dalam 

menyampaikan materi diketahui dua dari ketiga guru memberikan contoh yang 

relevan.  

Berdasarkan pengamatan tentang tanggapan siswa terhadap metode 

pembelajaran yang diberikan guru diketahui semuanya antusias terhadap 

metode yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 10 di atas diketahui, dari skor 

yang diperoleh sub variabel mengelola pembelajaran adalah 14, hasil 

persentase sub variabel mengelola pembelajaran sebesar 66,67%. Angka 

66,67% didapat dari nilai yang diperoleh dibagi nilai ideal yang semestinya 

diperoleh dikalikan 100%, yaitu 14 dibagi 21 dikalikan 100%. Hasil tersebut 

sesuai dengan kriteria tabel kriteria persentase pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar termasuk kriteria baik (B). 
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Tabel 11. Hasil Observasi Sub Variabel Usaha-usaha Guru dalam 

Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

No Sekolah 

Usaha-usaha Guru dalam Memanfaatkan 

Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

8 9 10 

1 

2 

3 

MAN 1 Pati 

MAN 2 Pati (a) 

MAN 2 Pati (b) 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

Jumlah 3 0 3 

% 33,33% 

Kriteria Kurang baik 

Sumber:  Hasil penelitian, 2009 

Berdasarkan Tabel 11 hasil observasi dari pertanyaan guru mengajak 

siswa untuk mengadakan kegiatan luar kelas dalam penyampaian materi 

“Lingkungan Hidup” diketahui dari ketiga guru tidak ada yang mengadakan 

pembelajaran di luar kelas. 

Hasil pengamatan apakah guru memprogramkan untuk melaksanakan 

pembelajaran luar kelas diketahui dari ketiga guru hanya satu yang 

memprogramkan untuk melaksanakan pembelajaran luar kelas. 

Hasil pengamatan apakah sekolah menyediakan fasilitas untuk siswa  

belajar di luar kelas diketahui satu sekolah menyediakan fasilitas.  

Berdasarkan Tabel 11- diketahui dari skor sub variabel usaha-usaha  

guru dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi sebesar 

33,33%. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria persentase pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati termasuk 

kriteria kurang baik (KB). 
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Perolehan variabel pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

geografi di MAN Kabupaten Pati dari penelitian berdasarkan observasi 

terangkum dalam tabel 12 

Tabel 12. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Geografi di 

MAN Kabupaten Pati 

Sub Variabel Skor 

Jawaban 

% Kriteria 

Mengelola program pembelajaran 14 66,67 Baik 

Usaha-usaha pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar geografi 

3 33,33 Kurang Baik 

RATA-RATA 17 50 Kurang Baik 

Sumber:  Hasil penelitian, 2009 

Berdasarkan Tabel 12, nilai persentase variabel pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN di Kabupaten Pati 

berdasarkan observasi diketahui sebesar 50%. Hasil persentase tersebut 

berdasarkan kriteria termasuk kiteria kurang baik (KB). 

 

E. Hasil Penelitian Berdasarkan Dokumentasi 

Agar penelitian mendapatkan gambaran lebih jelas tentang 

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN kabupaten 

Pati maka peneliti melengkapi data seperti perangkat pembelajaran dalam 

bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus dari guru 

geografi MAN di Kabupaten Pati (lampiran).  Selain itu untuk lebih jelasnya 

mengenai gambaran lokasi atau lingkungan sekolah bisa dilihat dari 

dokumentasi lewat foto-foto di bawah ini: 
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Gambar 3 : Hutan kota Pati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Hutan kota Pati  
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Dari gambar 3 dan gambar 4 adalah sebuah hutan kota di Pati dimana 

menjadi tempat pembelajaran luar kelas oleh siswa kelas XI IPS MAN 1 Pati 

mata pelajaran geografi pada materi lingkungan hidup. Lokasi tersebut terletak 

di Jl.Panglima Sudirman 400 meter dari selolahan MAN 1 Pati.  Berdasarkan 

wawancara dengan guru mata pelajaran geografi siswa diajak keluar untuk 

mengamati keadaan hutan kota seperti suhu, jenis tanaman yang ada, 

pemanfaatan hutan maupun keadaan pengunjung. 

Jenis-jenis tanaman yang ada di kawasan hutan kota pun sudah di 

jelaskan melalui papan petunjuk seperti yang ada di gambar 3, sehingga 

memudahkan siswa dalam belajar atau pengunjung yang melihat atau 

menikmati hutan kota. Lokasi yang terletak di pinggir jalan raya dan dekat 

dengan SPBU ini selain sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran luar kelas 

juga dimanfaatkan pengguna jalan untuk sekedar mampir atau beristirahat 

dalam melakukan perjalanan. Dengan demikian MAN1 Pati telah memanfaat 

lingkungan seperti hutan kota sebagai sumber belajar. 
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Gambar 5 : Sungai di kecamatan Tayu 

Gambar 5 adalah sungai di kecamatan Tayu yang berjarak 500meter 

dari lokasi sekolah MAN 2 Pati.  MAN 2 Pati berada di kecamatan Tayu 24 

KM dari kota Pati. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran 

geografi sungai tersebut pernah dimanfaatkan sebagai sumber belajar geografi 

meskipun dengan cara tidak langsung. Dalam artian guru memberikan tugas 

kepada siswa secara kelompok untuk mengamati aspek-aspek sungai seperti 

pemanfaatan sungai atau keadaan sungai untuk didiskusikan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Selain itu guru mata pelajaran geografi juga pernah memberi tugas 

pekerjaan rumah untuk mengamati gejala sosial dalam masyarakat sekitar 

misalnya jumlah penduduk, jumlah keluarga atau komposisi penduduk dimana 
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siswa bisa mengamati atau menghitung angka ketergantungan dependency 

ratio pada keluarganya sendiri. Dengan demikian MAN 2 Pati telah 

memanfaatkan lingkungan yaitu keluarga (lingkungan sosial) sebagai sumber 

belajar geografi 

 

F. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara 

Untuk memperoleh gambaran lebih akurat tentang pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati maka 

penelitian ini didukung dengan hasil wawancara. Dari wawancara guru mata 

pelajaraan geografi kelas XI IPS di MAN Kabupaten Pati diketahui bahwa 

guru di MAN Kabupaten Pati sudah memprogramkan pembelajaran luar kelas 

terutama untuk materi ”Lingkungan Hidup”. Guru juga sudah memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar geografi.  MAN 1 Pati menggunakan hutan 

kota Pati dan mengajak siswa secara langsung mengamati fenomena hutan 

kota. Sedangkan di MAN 2 Pati meskipun guru tidak mengajak siswa secara 

langsung terjun kelapangan untuk pengamatan namun guru memberikan tugas 

dimana sumber tugas tersebut berasal dari luar kelas. 

Hasil wawancara selengkapnya bisa dilihat di lampiran hasil 

wawancara dengan guru 
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G. Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan Observasi dan Angket 

a. Mengelola Program Pembelajaran 

   Mengelola program pembelajaran sangat diperlukan untuk 

kelancaran proses pembelajaran karena dengan adanya program 

pembelajaran guru bisa mengetahui kegiatan apa yang akan dia lakukan 

dalam penyampaian materi dengan atau kepada siswanya. Indikator dari 

mengelola pembelajaran terdiri dari: menyusun perangkat pembelajaran, 

penguasaan bahan mata pelajaran, penggunaan metode pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, materi atau pokok bahasan yang 

dipelajari, minat guru terhadap pemanfaatan lingkungan, minat siswa 

tehadap pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan teknik 

pemanfaatan lingkungan yang digunakan. 

 Berdasarkan sub variabel  mengelola program pembelajaran hasil 

penelitian angket guru, di MAN Kabupaten Pati mencapai 78,81% 

termasuk kriteria baik (B), berdasarkan dari hasil penelitian angket siswa 

mencapai 72,08% termasuk kriteria baik (B), sedangkan berdasarkan dari 

hasil penelitian observasi mencapai 66,67% termasuk kriteria baik (B). 

dari data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan program pembelajaran 

untuk dilaksanakannya pembelajaran luar kelas sudah baik. 
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b. Usaha-usaha Guru Dalam Memanfaatkan Lingkungan Sebagai 

Sumber Belajar. 

  Usaha-usaha guru maupun dari sekolah dalam kaitannya dengan 

penyediaan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas sangatlah penting. 

Berdasarkan hasil penelitian angket guru tentang usaha-usaha proses 

pembelajaran dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di 

MAN Kabupaten Pati mencapai  70,83%, termasuk kriteria baik (B). 

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 

usaha-usaha guru maupun dari sekolah dalam kaitannya dengan 

penyediaan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas mencapai 33,37% 

termasuk kriteria kurang baik (KB). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilihat dari sub variabel mengelola 

pembelajaran dan usaha-usaha guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi secara umum pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati berdasarkan angket guru 

sebesar 73,77% termasuk kriteria baik  (B), berdasarkan  angket siswa sebesar 

71,97% termasuk kriteria baik (B) dan berdasarkan observasi diperoleh hasil 

sebesar 50% dengan kriteria kurang baik (KB). Secara keseluruhan 

perbandingan jawaban berdasarkan hasil observasi, angket guru dan angket 

siswa dapat dilihat pada tabel 13  
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Tabel 13. Perbandingan Hasil Penelitian Berdasarkan Observasi dan 

Angket (Guru dan Siswa) 

No Butir Pertanyaan dari Observasi 
Jawaban 

dari 
observasi 

Jawaban dari angket guru Jawaban dari 
angket siswa 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 

 
Guru menerangkan dengan 
terampil 
 
 
Guru membuat silabus sendiri 
 
 
 
Metode yang digunakan lebih 
dari 1 
 
 
 
Menggunakan media 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
Mengaitkan materi dengan 
lingkungan sekitar 
 
 
 
 
 
Memberikan contoh yang 
relevan 
 
 
Memprogramkan untuk 
melaksanakan pembelajaran 
luar kelas. 
 

Ya 
 
 
 

Tidak 
 
 
 

Ya 
 
 
 
 

Tidak 
 
 
 
 
 
 

Ya 
 
 
 
 
 
 

Ya 
 
 
 

Tidak 
 

 
 
 
 
Diperoleh dari MGMP 
karena sudah menjadi 
kesepakatan semua pihak 
 
Metode diskusi, ceramah, 
karena dalam 
pembelajaran tidak hanya 
berpusat pada guru 
 
Media pembelajaran 
visual misalnya 
menerangkan materi 
pelajaran dengan 
menggunakan peta 
dinding 
 
Menjelaskan dan 
mengaitkan materi 
pelajaran dengan 
lingkungan sekitar karena 
akan memperjelas 
pemahaman siswa 
 
Memberikan contoh 
untuk materi yang 
penting 
 
Memprogramkan jika ada 
waktu 

 
Bapak/ibu 
menerangkan 
dengan jelas 
sehingga siswa 
mudah 
memahami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
pembelajaran 
visual misalnya 
menerangkan 
materi pelajaran 
dengan 
menggunakan 
peta dinding 
 
Mengaitkan 
materi pelajaran 
dengan 
lingkungan jika 
materinya 
penting. 
 
 
 
Memberi contoh 
bila ada yang 
bertanya 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Dari uraian Tabel 13 diatas dari 7 pertanyaan yang sama ada satu 

pertanyaan yang jawaban yang berbeda, yaitu pertanyaan apakah bapak/ibu 

guru menggunakan media pembelajaran? Dari jawaban berdasarkan angket 

guru menjawab menggunakan media pembelajaran visual misalnya 
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menerangkan materi pelajaran dengan menggunakan peta dinding namun dari 

observasi kegiatan belajar mengajar guru tidak menggunakan media apapun. 

 

H. Pembahasan Hasil Penelitian Berdasarkan Hasil Wawancara dan Angket 

Guru 

Perbandingan hasil wawancara dengan angket yang diisi guru  dari 

pertanyaan dalam satu semester apakah ibu memprogramkan untuk 

pembelajaran luar kelas diketauhi dari wawancara guru memprogramkan 

untuk melakukan pembelajaran luar kelas terutama untuk kelas semester XI 

semester 2 karena kaitannya dengan materi lingkungan hidup. Sedangkan dari 

angket diketahui guru juga memprogramkannya karena memudahkan siswa 

memahami materi dan menambah pengalaman siswa. Hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran geografi di MAN Kabupaten Pati selengkapnya 

bisa dilihat dalam lampiran.  

 

I. Pemanfaatan Lingkungan Fisis (Alam) sebagai Sumber Belajar 

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). 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 
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lingkungan alam termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, penggundulan 

hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. 

Lingkungan kabupaten Pati sebenarnya cukup menunjang untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar karena Kabupaten Pati memiliki wilayah 

yang kompleks yaitu mempunyai laut, sungai, waduk, hutan, dataran rendah 

dan gunung. Berdasarkan wawancara dengan guru geografi di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kabupaten Pati dalam hal ini sudah cukup memanfaatkannya 

dan pernah mengajak siswanya terjun langsung ke lapangan untuk kegiatan 

belajar mengajar dalam materi Lingkungan Hidup. Siswa yang sudah dibagi 

menjadi beberapa kelompok diarahkan untuk mengamati dan menganalisis 

jenis-jenis tumbuhan atau flora yang ada di hutan kota dimana lokasi tersebut 

hanya berjarak kurang lebih 400 meter dari sekolah. Selain itu siswa juga 

menghitung suhu lokasi dengan termometer dan mendeskripsikan keadaan 

lingkungan sekitar hutan kota tersebut.  Pada angket guru dalam pertanyaan 

teknik pemanfaatan yang digunakan dalam memanfaatkan lingkungan 

diketahui bahwa guru mata pelajaran geografi di MAN 1 Pati mengatakan 

survey mengunjungi lingkungan masyarakat baik fisis, sosial maupun budaya. 

Di dalam rencana pelaksanaan pengajaran juga diketahui guru telah 

merencanakan untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran luar kelas. 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati yang lokasinya di kecamatan Tayu 

mekipun guru mata pelajaran geografi tidak mengajak siswa terjun langsung 

ke lapangan kerena keterbatasan waktu namun siswa dalam bentuk kelompok 
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ditugaskan untuk mengamati dan menganalisis pemanfaatan sungai di 

kecamatan Tayu pada materi lingkungan hidup. 

Dari analisis tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa pemanfaatan 

lingkungan fisis atau lingkungan alam sebagai sumber belajar di MAN 

Kabupaten Pati cukup baik. 

 

J. Pemanfaatan Lingkungan Sosial sebagai Sumber Belajar 

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. 

Materi kelas XI IPS semester genap memang kurang memungkinkan 

untuk diadakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sosial karena 

materi untuk semester genap adalah pemanfaatan dan pelestarian lingkungan 

hidup. Dalam hal ini lebih tepat untuk diterapakan di materi semester ganjil 

dimana materi pembelajarannya adalah fenomena antrophosfer. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran geografi Maderasah Aliyah 

Negeri Kabupaten Pati untuk semester ganjil sudah memanfaatkan lingkungan 

sosial sebagai sumber belajar. Misalnya siswa diberi tugas untuk mempelajari 

aspek kependudukan di rukun tetangga. Siswa diminta untuk mempelajari 

jumlah penduduknya, jumlah keluarga, komposisi penduduk menurut umur 

dan jenis kelamin, agama, mata pencaharian dan angka ketergantungan 
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(dependency ratio). Dalam studi ini siswa dapat mencari data di BPS (Badan 

Pusat Statistik) Kabupaten Pati atau mencari data di kelurahan atau bisa juga 

menghubungi ketua RT dan bertanya kepadanya, di samping melihat sendiri 

keadaan penduduk di RT tersebut. Kemudian 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 sosial yang ada di desa tersebut. 

Dalam praktek pembelajaran penggunaan lingkungan sosial sebagai 

media dan sumber belajar di MAN Kabupaten Pati untuk semester 1 kelas XI 

IPS sudah cukup baik. Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sosial 

tersebut bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, 

tetangga, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan dan 

seterusnya. 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 

 

K. Pemanfaatan Lingkungan Budaya sebagai Sumber Belajar 

Selain lingkungan sosial dan lingkungan fisis  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 
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antara lain: irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, 

perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. 

Materi kelas XI IPS semester genap cukup memungkinkan dan sesuai 

untuk diadakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan budaya atau 

buatan karena materi untuk semester genap adalah pemanfaatan dan 

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 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.  

Namun baik di Madrasah Aliyah Negeri 1 maupun Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Pati dalam hal ini belum memaksimalkan potensi lingkungan yang 

ada. Terbukti dengan metode angket, wawancara dan dokumentasi yang di 

tujukan peneliti kepada guru mata pelajaran geografi tidak ada indikasi yang 

menunjukkan bahwa guru geografi di MAN Kabupaten Pati memanfaatkan 

lingkungan budaya atau buatan. Hal ini mungkin disebabkan karena guru 

geografi kurang memahami manfaat pembelajaran luar kelas atau guru tidak 

mempunyai waktu atau  mungkin juga karena guru geografi tersebut ada yang 

lulusan pendidikan sejarah sehingga kurang memahami arti penting 

lingkungan. Kesimpulannya pemanfaatan lingkungan budaya atau buatan 

sebagai sumber belajar di MAN Kabupaten Pati adalah kurang baik  (KB). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi di MAN se-

Kabupaten Pati berdasarkan hasil angket guru sebesar 73,77% termasuk 

dalam kriteria baik (B), berdasarkan hasil angket siswa sebesar 71,97% 

termasuk kriteria baik (B), dan berdasarkan hasil penelitian observasi 

sebesar 50% termasuk dalam kriteria kurang baik (KB). 

2. Pemanfaatan lingkungan fisis dan lingkungan sosial sebagai sumber 

belajar geografi di MAN Kabupaten Pati termasuk baik, sedangkan 

pemanfaatan lingkungan budaya atau buatan sebagai sumber belajar 

geografi termasuk kriteria tidak baik. 

3. Usaha-usaha guru geografi dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar geografi yaitu dengan cara memprogramkan atau 

merencanakan pembelajaran diluar ruang kelas dalam satu semester dan 

penyediaan fasilitas yang menunjang pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar. 

 

 

 



 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar geografi di MAN Kabupaten Pati sudah cukup baik, 

namun peneliti juga ingin memberikan saran sebagai berikut : 

1. Mengingat materi geografi sangat erat kaitannya dengan lingkungan 

sekitar maka guru geografi hendaknya lebih memprogramkan 

pembelajaran luar kelas dan mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar baik lingkungan fisis, lingkungan sosial dan 

lingkungan budaya atau buatan yang ada dalam lingkungan sekolah 

maupun luar sekolah dengan berbagai cara, misalnya bekerjasama dengan 

guru mata pelajaran lain misalnya guru biologi untuk mengajak siswa 

memanfaatkan pekarangan sekolah yang masih kosong dengan menanami 

pohon, bunga dan sebagainya dengan begitu siswa dapat belajar tentang 

pelestarian lingkungan atau dengan praktek lapangan yang tidak 

memerlukan waktu dan biaya yang besar. 

2. Pihak sekolah hendaknya menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung 

seperti alat-alat yang menunjang pelajaran geografi di lapangan sebagai 

sumber belajar baik itu di lingkungan fisis, lingkungan sosial maupun 

lingkungan budaya. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

(Untuk Guru) 

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi di MA Negeri di 

Kabupaten Pati 

SUB VARIABEL INDIKATOR 
JUMLAH 

ITEM 
NO.ITEM 

 
1) Mengelola program 

pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Usaha-usaha proses 

pembelajaran dalam 
memanfaatkan 
lingkungan simber 
belajar  

 

 
a. Menyusun perangkat 

pembelajaran 
 
b. Penguasaan materi/ 

bahan mata pelajaran 
 
c. Penggunaan metode 

pembelajaran 
 
d. Penggunaan media 

pembelajaan 
 
e. Materi atau pokok 

bahasan 
 
f. Minat guru  

 
g. Minat siswa  

 
h. Teknik 

pengorganisasian di 
lapangan dalam 
pemanfaatan 
lingkungan 

 
a. Memprogramkan 

memanfaatkan 
lingkungan di luar 
kelas 

b. Fasilitas penunjang 
dalam pemanfaatan 
lingkungan sebagai 
sumber belajar. 

 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 

 
 

2 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 

 
 
 

 
2 
 
 
 
1 

 
1, 2 
 
 
3, 4 
 
 
5, 6 
 
 
7, 8, 9 
 
 
10, 11 
 
 
12, 13, 14 
 
15, 16,  

 
 
17 

 
 
 

 
18, 19 
 
 
 
20 
 
 

 
 

 



 

 

Lampiran 2 

 

LEMBAR ANGKET UNTUK GURU 

Identitas responden 

Sekolah  : 

Nama    : 

Umur    : 

Status kepegawaian : 

Lama mengajar : 

Lulusan  : 

Jurusan  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum Bapak/Ibu menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu mengisi 

identitas responden 

2. Berilah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang 

sesuai menurut bapak/ibu dan menuliskan alasannya apabila disertai 

alasan. 

 

 

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi di MAN Se-

Kabupaten Pati. 

1. Sebagai persiapan mengajar buku apa yang bapak/ibu guru pergunakan? 

a. Buku paket, buku perpustakaan, dan buku lain yang relevan karena 

bisa saling melengkapi dalam penyampaian materi 

b. Buku paket dan buku perpustakaan karena sudah mencukupi 

c. Buku paket karena menjadi pegangan siswa  

d. Tidak mempergunakan buku apabila sudah menguasai materi 

 

2. Silabus merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang menjadi pedoman 

bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Dari mana 

bapak/ibu memperoleh silabus tersebut ? 



 

 

a. Membuat silabus sendiri karena bisa menyesuaikan dengan kondisi 

yang ada di lapangan 

b. Diperoleh dari MGMP karena sudah menjadu kesepakatan dari semua 

pihak 

c. Memakai silabus yang sudah ada dari tahun ajaran yang lalu 

d. Meminjam dari guru geografi kelas yang lain karena isinya sama saja. 

 

3. Bagaimana  cara bapak/ibu guru dalam menerangkan materi pelajaran 

geografi? 

a. Menerangkan tanpa melihat buku tapi sesuai dengan materi pelajaran 

yang sedang dipelajari 

b. Menerangkan materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan sesekali 

melihat buku  

c. Menerangkan materi pelajaran yang sedang dipelajari sesuai dengan 

kemampuan saja 

d. Menyuruh siswa membaca dan mempelajari sendiri mata pelajaran dari 

buku pelajaran 

 

4. Apakah bapak/ibu guru mendiskusikan materi pelajaran geografi yang kurang 

dipahami dengan guru geografi yang lain?  

a. Berdiskusi dengan guru geografi  yang lain sampai memahai materi 

dan konsepnya. 

b. Berdiskusi dengan guru geografi lain cukup dengan memahami 

konsepnya. 

c. Berdiskusi dengan guru geografi lain seperlunya saja 

d. Tidak pernah mendiskusikan materi pelajaran dengan guru geografi 

yang lain. 

 

 

 



 

 

5. Dalam pembelajaran geografi metode pembelajaran apa saja yang bapak/ibu 

guru gunakan ? 

a. Metode pembelajaran diskusi dan ceramah karena dalam pembelajaran 

tidak hanya berpusat pada guru 

b. Mengemukakan pembelajarn diskusi agar siswa dapat belajar 

mengemukakan pendapat 

c. Metode pembelajaran ceramah agar target penyampaian materi bisa 

tercapai 

d. Tidak menggunakan metode pembelajaran khusus karena tergantung 

pokok bahasannya. 

 

6. Dalam memilih metode mengajar yang tepat, salah satu syaratnya adalah 

memperhatikan kompetensi dasar. Langkah apa saja yang bapak/ibu lakukan 

supaya dengan metode tertentu dapat tercapai ? 

a. Memilih metode yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

b. Memilih metode yang mempunyai kadar CTL 

c. Memilih metode yang dapat mengembangkan keterampilan siswa 

d. Memilih metode yang sesuai dengan kemampuan 

 

7. Media pembelajaran sangat penting untuk keberlangsungan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran yang bagaimana yang menjadi pilihan 

bapak/ibu guru untuk dapat menunjang proses pembelajaran ? 

a. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

b. Memilih media pembelajaran yang mudah dipahami siswa 

c. Memilih media pembelajaran yang besar dan dapat dilihat siswa 

d. Memilih media pembelajaran yang tahan lama, agar menghemat biaya 

 

 



 

 

8. Jenis media pembelajaran yang bagaimana yang biasa bapak/ibu guru gunakan 

dalam pembelajaran geografi ? 

a. Media pembelajaran audiovisual misalnya melihat dan mendengarkan 

materi pelajaran dari CD pembelajaran yang telah ditayangkan agar 

dalam lebih bervariasi sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar 

b. Media pembelajaran visual misalnya menerangkan materi pelajaran 

dengan menggunakan peta dinding agar siswa lebih mudah untuk 

memahami 

c. Media pembelajaran audio misalnya menjelaskan materi pelajaran 

melalui rekaman agar siswa tidak merasa bosan 

d. Tidak menggunakan media pembelajaran karena dalam pembelajaran 

sudah terbiasa tidak menggunakan media pembelajaran 

 

9. Apa yang biasa bapak/ibu lakukan apabila dalam pembelajaran geografi 

membutuhkan media pembelajaran tambahan, akan tetapi media tersebut tidak 

ada? 

a. Membuat media pembelajaran sendiri karena lebih murah dan bisa dan 

bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan 

b. Memanfaatkan benda-benda yang ada disekitarnya untuk dijadikan 

media pembelajaran karena tidak membutuhkan biaya yang besar 

c. Membeli media pembelajaran karena lebih cepat dan mudah 

d. Tidak menggunakan media pembelajaran karena tidak ada anggaran 

untuk membelinya. 

 

10. Dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, apakah bapak/bu 

guru mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar? 

a. Menjelaskan dan mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan 

sekitar karena akan memperjelas pemahaman siswa 

b. Mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan jika materi itu penting 

c. Mengaitkan materi dengan lingkungan jika ada sisa jam pelajaran 

d. Tidak pernah mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan. 



 

 

11. Untuk membuktikan kebenaran materi pelajaran keterkaitannya dengan 

lingkungan, apakah bapak/ibu guru memberikan contoh-contoh yang relevan? 

a. Selalu memberi contoh 

b. Memberikan contoh untuk materi yang penting 

c. Memberikan contoh jika ada yang bertanya 

d. Tidak memberikan contoh 

 

12. Apakah bapak/ibu guru berminat untuk memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar? 

a. Sangat berminat sebab selain untuk mempermudahkan pemahaman 

siswa juga menambah pengetahuan siswa akan lingkungan 

b. Berminat karena untuk mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi 

c. Kurang berminat karena tidak mempunyai cukup waktu 

d. Tidak berminat karena materi sudah terdapat dalam buku pelajaran 

 

13. Dalam proses pembelajaran geografi apakah bapak ibu/guru pernah 

mempergunakan lingkungan sekitar baik itu lingkungan fisis, lingkungan 

sosial, maupun lingkungan budaya sebagai sumber belajar? 

a. Menggunakan karena siswa lebih mudah memahami materi dan 

menambah pengetahuan siswa 

b. Menggunakan karena siswa lebih mudah memahami materi 

c. Menggunakan jika memungkinkan 

d. Tidak pernah menggunakan karena keterbatasan jam pelajaran 

 

14. Apakah bapak/ibu guru pernah membahas fenomena fisis,fenomena sosial 

maupun lingkungan budaya yang ada dan sedang terjadi yang di sampaikan 

lewat media massa seperti surat kabar, televisi atau yang lain yang 

berhubungan dengan materi pelajaran geografi ? 

a. Membahas untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa 



 

 

b. Membahas apabila diperlukan untuk memudahkan siswa memahami 

materi 

c. Membahas jika ada kesempatan 

d. Tidak pernah membahas karena tidak cukup 

 

15. Bagaimana tanggapan siswa ketika bapak/ibu menyampaikan materi dengan 

mempergunakan lingkungan sebagai sumber belajar dengan mengajak keluar 

kelas? 

a. Siswa senang karena bisa menambah pengalaman dan wawasannya 

serta mempermudah siswa dalam memahami materi. 

b. Siswa senang karena siswa lebih santai dalam belajar 

c. Siswa tidak senang karena tidak berminat untuk keluar kelas 

d. Bapak/ibu guru tidak pernah mempergunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar dengan mengajak siswa keluar kelas karena 

keterbatasan waktu 

 

16. Pada saat bapak/ibu guru sedang menyampaikan materi kegiatan di luar kelas 

apa yang sering dilakukan siswa ? 

a. Siswa mendengarkan, bertanya dan mencatat 

b. Siswa mendengarkan dan bertanya 

c. Siswa mendengarkan dan mencatat 

d. Siswa hanya mendengarkan 

 

17.  Teknik pemanfaatan lingkungan apa yang bapak/ibu gunakan dalam 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar? 

a. Survey mengunjungi lingkungan masyarakat baik lingkungan fisis, 

lingkungan sosial maupun lingkungan budaya yang ada disekitar 

sekolah sebab lebih mudah untuk dilaksanakan 

b. Mengundang nara sumber untuk datang ke sekolah karena waktunya 

lebih mudah untuk ditentukan 



 

 

c. Karya wisata mengunjungi tempat-tempat atau daerah yang terdapat 

fenomena geografi karena sekalian rekreasi 

d. Praktek lapangan karena tidak memerlukan biaya besar 

 

18. Apakah dalam satu semester bapak/ibu memprogramkan untuk pembelajaran 

di luar ruang kelas/di lingkungan sekolah dan sekitarnya terutama dalam 

materi yang berhubungan dengan lingkungan ? 

a. Memprogramkan karena untuk memudahkan siswa memahami materi 

dan menambahkan pengalaman siswa 

b. Memprogramkan jika ada waktu 

c. Memprogramkan jika diminta kepala sekolah 

d. Tidak pernah memprogramkan karena keterbatasan waktu dan biaya 

 

19. Berapa kali kegiatan pembelajaran di luar kelas yang pernah dilakukan 

bapak/ibu guru pada mata pelajaran geografi dalam satu semester? 

a. Lebih dari 3 kali karena adanya waktu dan biaya yang mencukupi 

b. 3 kali karena diperlukan untuk beberapa pokok bahasan 

c. 2 kali karena sudah mencukupi 

d. Sekali melakukan pembelajaran di lapangan karena keterbatasan waktu 

dan biaya 

 

20. Menurut bapak/ibu guru lokasi sekolah yang strategis untuk melaksanakan 

pembelajaran geografi ? 

a. Lokasi yang mempunyai pekarangan yang luas karena bisa digunakan 

sebagai tempat untuk  praktek lapangan dalam pembelajaran geografi 

b. Memiliki kebun sekolah karena sekolah akan terlihat lebih indah 

c. Dekat permukiman karena memudahkan siswa untuk berinteraksi 

dengan masyarakat 

d. Pusat kota karena lebih mudah dijangkau dengan transportasi umum 

 

 



 

 

Lampiran 3 

 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

(Untuk Siswa) 

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi di MA Negeri di 

Kabupaten Pati 

SUB VARIABEL INDIKATOR 
JUMLAH 

ITEM 
NO.ITEM 

1) Mengelola 

program 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Menyusun perangkat 

pembelajaran 

b. Penguasaan materi/ 

bahan mata pelajaran 

c. Penggunaan metode 

pembelajaran 

d. Penggunaan media 

pembelajaan 

e. Materi atau pokok 

bahasan 

f. Minat guru  

g. Minat siswa  

h. Teknik 

pengorganisasian di 

lapangan dalam 

pemanfaatan 

lingkungan 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

1 

 

2, 3, 4 

 

5, 

 

6, 7 

 

8 

 

11, 12 

9, 13 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

 

 LEMBAR ANGKET UNTUK SISWA  

Identitas Responden 

Sekolah : 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Silanglah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan yang anda alami 

2. Bacalah dengan seksama agar tidak terjadi salah penafsiran, bila ada yang 

kurang jelas bisa ditanyakan 

3. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai anda 

 

1. Buku apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran geografi ? 

a. Buku paket, buku perpustakaan, dan buku lain yang relevan 

b. Buku paket dan buku perpustakaan 

c. Buku paket 

d. Tidak menggunakan buku 

 

2. Apakah anda merasa paham dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh 

bapak/ibu guru kalian ? 

a. Bapak/ibu guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga siswa 

mudah memahami 

b. Bapak/ibu guru menyampaikan materi dengan jelas akan tetapi siswa 

kesulitan memahami karena materinya sulit dipahami 

c. Bapak/ibu menyampaikan materi kurang jelas sehingga siswa kurang 

memahami yang di sampaikan 

d. Siswa tidak memahami sama sekali dengan materi yang bapak/ibu 

guru sampaikan 

 



 

 

3. Bagaimana bapak/ibu guru kalian dalam menerangkan materi pelajaran 

geografi ? 

a. Menerangkan tanpa melihat buku tapi sesuai dengan materi pelajaran 

yang sedang dipelajari 

b. Menerangkan materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan sesekali 

melihat buku  

c. Menerangkan materi pelajaran yang sedang dipelajari sesuai dengan 

kemampuan saja 

d. Tidak menerangkan materi secara langsung di depan kelas tapi siswa 

diminta untuk membaca materi dari buku  

 

4. Apakah bapak/ibu kalian menguasai materi pelajaran geografi terutama dalam 

pokok bahasan tentang lingkungan ? 

a. Sangat menguasai sebab mampu menjelaskan seluruh materi pelajaran 

geografi dengan jelas tanpa melihat buku 

b. Menguasai sebab menjelaskan materi hanya dengan sesekali melihat 

buku pelajaran  

c. Kurang menguasai sebab hanya menjelaskan sebagian saja materi 

pelajaran  

d. Tidak menguasai sebab siswa hanya disuruh untuk mempelajari sendiri 

dari buku 

 

5. Dalam pembelajaran geografi metode pembelajaran apa yang bapak/ibu guru 

gunakan ? 

a. Metode pembelajaran diskusi dan ceramah  

b. Mengemukakan pembelajaran diskusi  

c. Metode pembelajaran ceramah  

d. Tidak menggunakan metode pembelajaran  

 

 



 

 

6. Jenis media pembelajaran yang bagaimana yang biasa digunakan bapak/ibu 

guru kalian dalam pembelajaran geografi? 

a. Media pembelajaran audiovisual misalnya melihat dan mendengarkan 

materi pelajaran dari CD pembelajaran ditayangkan di televisi 

b. Media pembelajaran visual misalnya menerangkan materi pelajaran 

dengan menggunakan peta dinding  

c. Media pembelajaran audio misalnya menjelaskan materi pelajaran 

melalui rekaman  

d. Tidak menggunakan media pembelajaran  

 

7. Apa yang bapak/ibu guru kalian lakukan apabila dalam pembelajaran geografi 

membutuhkan media pembelajaran tambahan, akan tetapi media tersebut tidak 

ada? 

a. Membuat media pembelajaran sendiri 

b. Memanfaatkan benda-benda yang ada disekitarnya untuk dijadikan 

media pembelajaran 

c. Membeli media pembelajaran 

d. Tidak menggunakan media pembelajaran 

 

8. Apakah bapak/ibu guru kalian mengaitkan meteri pelajaran yang dipelajari 

dengan lingkungan sekitar ? 

a. Menjelaskan materi pelajaran dan mengaitkannya dengan lingkungan 

sekitar sehingga memperjelas pemahaman siswa  

b. Mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan jika materi itu penting 

c. Kadang-kadang mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan jika 

ada sisa jam pelajaran saja 

d. Tidak pernah mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan 

 

 

 



 

 

9. Bagaimana tanggapan kalian ketika bapak/ibu guru kalian mengajak belajar di 

luar kelas/sekolah untuk memanfaatkan dan mengamati lingkungan? 

a. Sangat senang karena bisa menambah pengalaman dan wawasan serta 

mempermudah untuk memahami materi 

b. Senang karena lebih santai dalam belajar 

c. Sama senangnya dengan belajar di dalam kelas 

d. Tidak senang karena tidak berminat untuk keluar kelas 

 

10. Untuk membuktikan kebenaran materi pelajaran keterkaitannya dengan 

lingkungan, apakah bapak ibu guru kalian memberikan contoh-contoh yang 

relevan ? 

a. Selalu memberi contoh-contoh yang relevan 

b. Memberikan contoh untuk materi yang penting 

c. Memberi contoh bila ada yang bertanya 

d. Tidak memberikan contoh 

 

11. Dalam proses pembelajaran geografi, apakah bapak/ibu guru kalian pernah 

menggunakan lingkungan sekitar baik itu lingkungan fisis, lingkungan sosial, 

maupun lingkungan budaya sebagai sumber belajar ? 

a. Menggunakan karena siswa lebih mudah memahami materi dan 

menambah pengetahuan siswa tentang lingkungan 

b. Menggunakan karena siswa lebih mudah memahami materi 

c. Menggunakan jika materinya penting 

d. Tidak pernah menggunakan karena keterbatasan jam pelajaran 

 

12. Apakah bapak/ibu guru kalian sering membahas fenomena fisis, sosial, 

maupun budaya yang ada dan sedang terjadi yang disampaikan lewat media 

massa seperti surat kabar, televisi atau yang lain yang berhubungan dengan 

materi pelajaran geografi ? 

a. Membahas untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswa 



 

 

b. Membahas apabila diperlukan untuk memudahkan siswa memahami 

materi 

c. Membahas jika ada kesempatan 

d. Tidak pernah membahas karena tidak cukup waktu. 

 

13. Apa yang kalian lakukan pada saat bapak/ibu guru sedang menyampaikan 

materi dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas? 

a. Mendengarkan, bertanya dan mencatat 

b. Mendengarkan dan bertanya 

c. Mendengarkan dan mencatat 

d. Hanya mendengarkan 

 

14. Bagaimana cara yang bapak/ibu guru kalian gunakan dalam memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar? 

a. Survey mengunjungi lingkungan masyarakat baik lingkungan fsik, 

lingkungan sosial, maupun budaya atau buatan yang ada disekitar 

sekolah 

b. Praktek lapangan 

c. Karya wisata mengunjungi tempat-tempat atau daerah yang terdapat 

fenomena geografi 

d. Mengundang narasumber untuk datang ke sekolah  

 

15. Upaya apa yang bapak/ibu guru kalian lakukan untuk membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran ? 

a. Mengaitkan materi dengan fenomena lingkungan yang ada disertai 

pengamatan siswa secara langsung pada fenomena lingkungan tersebut 

b. Mengaitkan materi dengan fenomena lingkungan tanpa pengamatan 

secara langsung pada fenomena lingkungan tersebut 

c. Menjelaskan materi disertai contoh 

d. Hanya menjelaskan materi 

 



 

 

Lampiran 5 

 

KISI-KISI INSTRUMEN OBSERVASI 

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi di MA Negeri di 

Kabupaten Pati 

SUB VARIABEL 
NOMOR 

SOAL 

 

1) Mengelola program 

pembelajaran 

 

2) Usaha-usaha proses 

pembelajaran dalam 

memanfaatkan lingkungan 

simber belajar  

 

 

1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7,  

 

8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal : 

Sekolah :  

Petunjuk  : observer memberi tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia 

sesuai yang diamati. 

 

 

1. Guru menerangkan pelajaran dengan jelas 

a. Ya 

b. Tidak 

 

2. Guru membuat silabus sendiri 

a. Ya 

b. Tidak 

 

3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar variatif  

(lebih dari 2) 

a. Ya 

b. Tidak 

 

4. Menggunakan media pembelajaran 

a. Ya  

b. Tidak 

 

5. Menerangkan materi dengan mengaitkan lingkungan sekitar. 

a. Ya  

b. Tidak 

 



 

 

6. Memberikan contoh-contoh yang relevan 

a. Ya 

b. Tidak 

 

7. Tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran yang diberikan guru 

a. Antusias 

b. Kurang antusias 

 

8. Guru mengajak siswa untuk mengadakan kegiatan luar kelas dalam 

penyampaian materi “Lingkungan Hidup” 

a. Ya 

b. Tidak 

 

9. Memprogramkan untuk melaksanakan pembelajaran luar kelas 

a. Ya 

b. Tidak 

 

10. Sekolah menyediakan fasilitas untuk siswa  belajar di luar kelas atau 

sekolah 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

KISI-KISI WAWANCARA 

 

Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Geografi di MA Negeri 

Se-Kabupaten Pati. 

SUB VARIABEL  NO.ITEM 

Mengelola program 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha-usaha proses 

pembelajaran dalam 

memanfaatkan lingkungan 

simber belajar. 

1. Seberapa penting 

pelaksanaan pembelajaran 

luar kelas. 

2. Cara mengevaluasi setelah 

melaksanaan pembelajaran 

luar kelas. 

3. Materi pokok bahasan 

yang digunakan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran luar kelas. 

 

 

 

 

1. Memprogramkan 

pembelajaran luar kelas. 

2. Fasilitas sekolah yang 

menunjang untuk 

pembelajaran luar kelas. 

3. Usaha-usaha untuk 

melaksanakan 

pembelajaran luar kelas. 

1, A 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2, B 

  

4, D 

 

 

5, C 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran Geografi MAN 1 PATI. 

 

1. Menurut ibu, seberapa penting pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi ? 

Responden : “kalau menurut pendapat saya ya Mas, karena pembelajaran 

geografi itu kan meliputi pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, 

dan pendekatan kewilayahan, seharusnya idealnya memang perlu 

memanfaatkan lingkungan yang ada disekitarnya. Tapi disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di lingkungan MAN 1 Pati ya saya kalau 

melakukan pembelajaran , selama bisa di lakukan masalah lingkungan 

yang dimanfaatkan  sebagai pembelajaran ya saya lakukan Mas. Nah 

kalau membutuhkan biaya yang terlalu besar dan membutuhkan alat-alat 

yang tidak lengkap ya saya menggunakan apa adanya Mas”. 

 

2. Apakah ibu memprogramkan untuk pembelajaran luar kelas dalam 1 

semester? 

Responden: Ya terutama untuk yang kelas XI semester 2, karena kaitannya 

dengan materi pemanfaatan lingkungan maka anak-anak saya arahkan 

untuk berkunjung ke hutan kota yang ada di dekat sekolahan sendiri Mas, 

supaya mereka bisa melihat sendiri bagaimana keadaan hutan kota, apa 

fungsinya, bagaimana pemanfaatannya. Nah dari situ siswa kan dan bisa 

menerapkan ilmu yang diperoleh dari sekolah untuk dikaitkan dengan 

lingkungan disekitarnya. Begitu. 

 

3. Materi pokok bahasan apa yang biasa ibu tekankan untuk mengadakan 

pembelajaran luar kelas. 

Responden: “Kalau yang kelas XI ini jelas yang materinya tentang 

pemanfaatan lingkungan hidup pembelajarannya seperti di laksanakan di 



 

 

hutan kota. Kalau untuk materi yang semester 1 misalnya materi 

Antroposfer menghitung sex ratio, dependency ratio atau angka 

ketergantungan, anak2 saya suruh mencari data di BPS atau paling 

mudah mencari di kelurahan. 

Kalau yang kelas X yang materinya Litosfer seperti tentang batu-batuan 

itu kan di Karangsambung (Kebumen) kan jauh Mas, tidak mungkin kan 

saya mengajak siswa ke sana semua (ya kecuali piknik mengambil 

kesempatan dalam kesempitan). Nah saya membawa sampel batu-batuan 

seperti yang tadi lho Mas”. 

 

4. Menurut ibu fasilitas disekolah yang kira-kira menunjang untuk pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar itu apa? 

Responden: “Lho sekolah di sini mewah lho mas…alias mepet sawah, 

he..he..he… Misalnya ya Mas, untuk materi geografi desa kota untuk kelas 

dua belas secara langsung siswa kan bisa melihat aktifitas mata 

pencaharian penduduk dan lainnya. 

Tapi kalau masalah alat-alat yang menunjang geografi itu masih kurang 

Mas. Contohnya saja materi sistem informasi geografi (SIG), atau 

penginderaan jauh harusnya kan ada stereoskop untuk bisa melihat 

gambar tiga dimensi,foto udara pun belum ada. Di sini yang ada untuk 

alat-alat peraga atau media pembelajaran seperti atlas, globe, contoh-

contoh gambar tipe letusan gunung api, pokoke alat-alat standar saja 

Mas. Untuk lab disini Mas yang ada cuma lab kimia dan lab biologi, nanti 

bisa dilihat sendiri kok Mas”. 

 

5. Lalu untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu sendiri untuk melaksanakan 

pembelajaran luar kelas itu apa aja bu? 

  Responden: “Ya kalau ada materi yang pembelajarannya lebih tepat atau 

lebih cocok, lebih sesuai untuk meggunakan dan memungkinkan untuk 

dilaksanakan pembelajaran luar kelas ya saya laksanakan Mas. Seperti 

yang sudah saya contohkan tadi di kelas XI IPS pada materi lingkungan 



 

 

hidup, anak-anak saya ajak di hutan kota dan saya suruh mengamati 

fenomena-fenomena di dalam dan di sekitarnya. Tidak hanya itu saja saya 

pun pernah memberi tugas pada siswa dimana jawabannya itu ada pada 

lingkungan sekitar. Seperti ini Mas, anak-anak saya beri tugas 

menghitung sex ratio keluarga masing-masing dan lain sebagainya. Yah 

begitu Mas…” 

 

6. Kemudian untuk yang terakhir, untuk evaluasinya dengan cara bagaimana 

setelah mengadakan pembelajaran luar kelas. 

Responden: “ Kalau evaluasi biasanya dengan ulangan lisan dan tertulis 

tapi untuk pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan, siswa saya bagi 

menjadi beberapa kelompok untuk mengamati obyek kemudian dalam 

pertemuan berikutnya dipresentasikan dalam diskusi dan kelompok lain 

menanggapi ataupun bertanya. Jadi pembelajaran siswa nantinya akan 

dituntut agar lebih aktif. Seperti itu Mas”. 

 

 

 

Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran Geografi MAN 2 PATI. 

 

1. Menurut bapak, seberapa penting pelaksanaan pembelajaran di luar kelas 

dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi ? 

Responden : Ya kalau menurut saya pembelajaran geografi dengan 

memanfaatkan lingkungan itu cukup penting ya, soalnya geografi kan 

materinya memang sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Ada yang 

tentang kependudukan, lingkungan hidup, alam atau yang lainnya yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah dari sinilah siswa dituntut agar 

mampu mengaitkan antara materi teori yang didapat di sekolah dengan 

membandingkannya dilapangan. Dengan demikian pengetahuan yang 

didapat siswa itu lebih afdhol gitu Mas. 

 



 

 

2. Apakah bapak memprogramkan untuk pembelajaran luar kelas dalam 1 

semester. 

Responden : “Ya kalau ada waktu dan kesempatan yang tepat ya saya 

memprogramkannya Mas, misalnya kelas XI IPS semester 2 ini kan 

materinya tentang lingkungan hidup. Nah anak-anak bisa saya arahkan 

atau beri tugas seperti mengamati pantai, sungai atau sawah disekitar 

rumahnya masing-masing untuk dibuat makalah, dari situ siswa bisa 

menilai kehidupannya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, keadaan 

masyarakat sekitarnya dan lain sebagainya. Nah kemudian didiskusikan 

dipertemuan berikutnya.” 

 

3. Kalau siswa diajak terjun ke lapangan untuk pembelajaran di luar kelas pernah 

pak? 

Responden : “Ya untuk satu semester ini belum mas, tapi seperti karya 

wisata kemudian siswa membuat karya tulis ya salah satunya seperti itu. 

Tapi mungkin kedepannya jika ada waktu siswa bisa saya ajak ke luar 

untuk pengamatan langsung lingkungan. Ya itupun sekali lagi tergantung 

waktu dan materinya.” 

 

4. Kalau untuk  fasilitas disekolah yang kira-kira menunjang untuk pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber belajar di MAN 2 Pati sendiri itu apa saja Pak? 

Responden : “Ya paling cuma alat-alat yang sederhana saja seperti atlas, 

peta, globe ya seperti itu. Mungkin didukung oleh buku-buku di 

perpustakaan, ya hanya itu Mas. Sekolah ndeso kok Mas,ha…ha….” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

Dokumentasi Foto-Foto Penelitian 

 

 

 
Gambar 1: Lingkungan MAN 1 Pati dari depan 

 
 

 
Gambar 2: Lingkungan MAN 1 Pati dari samping kanan 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Gambar 3: Lingkungan  MAN 1 Pati tampak dari samping kiri 
 
 

 
Gambar 4: Hutan kota sebagai tempat pembelajaran luar kelas 
siswa MAN 1 Pati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Gambar 5: Kawasan hutan kota sebagai tempat pembelajaran luar 
 kelas siswa MAN 1 Pati 
 
 
 

 
Gambar 6: MAN 2 Pati  
 
 
 
 
 



 

 

 
Gambar 7: MAN 2 Pati 
 
 
 

 
Gambar 8 : Sungai di Tayu sebagai sebagai sumber belajar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 10 
 

BAB 4. LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator   : -    Merumuskan pengertian lingkungan hidup 
- Mengidentifikasi komponen-komponen 

ekosistem 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan pengertian lingkungan hidup 
- Menguraikan komponen-komponen ekosistem 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Lingkungan 
- Lingkungan Hidup 
- Ekosistem 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salam dan mengabsen.  
• Apersepsi materi. 

2. Kegiatan Inti:  
• Guru menjelaskan pengertian lingkungan hidup secara garis besar 

dengan menggunakan gambar. 
• Guru menerangkan materi dari buku 
• Tanya-jawab berdasarkan hasil pembelajaran 

3. Kegiatan Penutup:  
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti. 
• Melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 



 

 

• Penugasan secara kelompok, membuat makalah tentang kerusakan 
lingkungan yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia. 
Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

 
E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 
 

F. Penilaian 
 
Rubrik Penilaian Makalah 

Aspek yang dinilai Nilai 
kualitatif 

Nilai 
kuantitatif 

Deskripsi 
(Alasan) 

Pengantar menunjukkan isi  
Pengantar disajikan dengan bahasa yang 
baik 

 

Isi menunjukkan penjelasan dari masalah 
yang dibahas 

 

Isi disajikan dengan bahasa yang baik  
Penutup memberi kesimpulan akhir terhadap 
materi 

 

Penutup disajikan dengan bahasa yang baik  
Nilai rata-rata  
Komentar 

 
 
Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif
Memuaskan 4 > 80
Baik 3 68 - 79
Cukup 2 56 - 67
Kurang 1 < 55

 
 
 
Mengetahui,       …………., 
…………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator   : -    Menjelaskan pengertian pembangunan 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan tentang pengertian pembangunan 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Pembangunan 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, life skills, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salam dan mengabsen. 
• Apersepsi materi.  
• Guru mengumpulkan tugas makalah tentang kerusakan lingkungan 

yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia. 
2. Kegiatan Inti:  

• Guru mmenjelaskan tentang pembangunan dari berbagai sumber secara 
garis besar. 

• Guru menerangkan materi dari buku 
• Tanya-jawab berdasarkan hasil pembelajaran 

3. Kegiatan Penutup:  
• Menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
• Siswa bertanya mengenai materi yang kurang dimengerti.  

 
E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 
 
 



 

 

F. Penilaian 
1. Tehnik 

a. Tes lesan 
b. Tes tertulis 
c. Tes penugasan 

2. Bentuk Instrumen 
a. Daftar pertanyaan 
b. Pekerjaan rumah 
c. Rangkuman 

 
 
Mengetahui,       …………., 
…………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator   : -  Merumuskan konsep pembangunan 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan konsep pembangunan 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Konsep pembangunan 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ketiga 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salam dan mengabsen.  
2. Kegiatan Inti:  

• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
• Mengajak siswa mengamati lingkungan di sekitar sekolah 
• Melanjutkan pengamatan hingga ke hutan kota pati. 
• Mengapresisasikan tentang hasil pengamatan sesuai kelompok masing-

masing. 
3. Kegiatan Penutup:  

• Bersama-sama mendiskusikan dari hasil pengamatan tiap kelompok  
 

E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Lingkungan sekitar 

 
 
 
 
 
 



 

 

F. Penilaian 
Unjuk kerja 
1. Tehnik 

a. Tes lesan 
b. Tes tertulis 
c. Tes penugasan 

2. Bentuk Instrumen 
a. Daftar pertanyaan 
b. Pekerjaan rumah 
c. Rangkuman 

 
 
Mengetahui,      …………., …………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    :MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Memberi contoh tindakan-tindakan yang 
mencerminkan             pemanfaatan lingkungan 
hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang mencerminkan pemanfaatan 

lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan  
 

B. Materi Pembelajaran 
- tindakan pemanfaatan lingkungan hidup 

 
C. Metode Pembelajaran 

Diskusi, tanya jawab,  
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Keempat 
1. Kegiatan Pendahuluan: 

• Apersepsi: guru menyapa siswa, kemudian mengabsen. 
• Siswa mengumpulkan makalah dari pengamatan tiap kelompok, 

kemudian guru memilih makalah untuk dipresentasikan oleh masing-
masing kelompok.  

2. Kegiatan Inti:  
• Siswa mempresentasikan makalah kelompok mengenai tindakan-

tindakan yang mencerminkan pemanfaatan lingkungan hidup dalam 
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Kelompok lain diminta 
menanggapi.  

• Siswa mendiskusikan mengenai tindakan-tindakan yang 
mencerminkan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan 
pembangunan berkelanjutan 

• Bersama-sama membuat kesimpulan hasil diskusi. 
3. Kegiatan Penutup 

• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 
materi yang kurang dimengerti.  



 

 

• Refraksi materi 
• Penugasan secara individu mencari tentang pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam pembangunan, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 
sebagai bahan diskusi. 

 
E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 
- Internet 

F. Penilaian 
Jenis tagihan  : Unjuk kerja 
Bentuk tagihan : Diskusi 
Bahan diskusi   : Diskusikanlah tentang tindakan-tindakan yang 
mencerminkan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan 
pembangunan berkelanjutan! 
 
 
 
Mengetahui,      …………., …………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 
 
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Mengidentifikasi pemanfaatan lingkungan hidup 
dan pembangunan berkelanjutan dari berbagai 
referensi 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, life skills, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kelima 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salam dan mengabsen.  
• Siswa mengumpulkan tugas mencari pemanfaatan lingkungan hidup 

dalam pembangunan. 
2. Kegiatan Inti:  

• Secara berkelompok, siswa mendiskusikan mengenai pemanfaatan 
lingkungan hidup dalam pembangunan. 

• Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diminta menanggapi. 

3. Kegiatan Penutup:  
• Guru memberi penegasan terhadap hasil diskusi dan presentasi 

siswa. 
• Siswa bertanya mengenai materi yang kurang dimengerti.  
• Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 

 
E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 



 

 

F. Penilaian 
Jenis tagihan  : Unjuk kerja 
Bentuk tagihan : Diskusi 
Bahan diskusi   : Diskusikanlah tentang pemanfaatn lingkungan hidup 
dalam pembangunan berkelanjutan! 
 
Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok 
Hari/Tanggal  : …………………………………………………….. 
Topik diskusi/debat : …………………………………………………….. 
Nama Siswa  : ................................................................................. 
 

Aspek yang dinilai Nilai  
kualitatif 

Nilai  
kuantitatif 

Deskripsi  
(Alasan) 

Kemampuan mengidentifikasi 
masalah 

    

Kemampuan merumuskan masalah     
Kemampuan menganalisis masalah     
Kemampuan memecahkan masalah     
Kerja sama dalam kelompok     
Partisipasi dalam diskusi     
Kemampuan mengemukakan 
pendapat dan menghargai pendapat 
orang lain 

    

Kemampuan penggunaan bahasa 
yang baik dalam diskusi 

    

Nilai rata-rata     
Komentar 

 

 
Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif
Memuaskan 4 > 80
Baik 3 68 - 79
Cukup 2 56 - 67
Kurang 1 < 55

 
 
Mengetahui,      …………., …………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 
 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : .MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Mendeskripsikan resiko lingkungan hidup dalam 
pembangunan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menganalisis resiko lingkungan hidup dalam pembangunan 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Resiko lingkungan hidup 

 
C. Metode Pembelajaran 

Diskusi, life skills, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Keenam 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salam dan mengabsen.  
• Apersepsi. 

2. Kegiatan Inti:  
• Bersama-sama mendiskusikan resiko lingkungan hidup dalam 

pembangunan.  
• Membuat kesimpulan hasil diskusi. 

3. Kegiatan Penutup:  
• Melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
• Siswa bertanya mengenai materi yang kurang dimengerti.  
• Penugasan secara individu mengerjakan Uji Penguasaan Materi pada 

buku sumber. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 
• Menugaskan siswa untuk membaca dan mencermati materi mengenai 

Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup. 
 

E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 



 

 

 
F. Penilaian 
Jenis tagihan  : Unjuk kerja 
Bentuk tagihan : Diskusi 
Bahan diskusi   : Diskusikanlah tentang resiko lingkungan hidup dalam 
pembangunan! 
 
  
Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok 
Hari/Tanggal  : …………………………………………………….. 
Topik diskusi/debat : …………………………………………………….. 
Nama Siswa  : ................................................................................. 
 

Aspek yang dinilai Nilai  
kualitatif 

Nilai  
kuantitatif 

Deskripsi  
(Alasan) 

Kemampuan mengidentifikasi 
masalah 

    

Kemampuan merumuskan masalah     
Kemampuan menganalisis masalah     
Kemampuan memecahkan masalah     
Kerja sama dalam kelompok     
Partisipasi dalam diskusi     
Kemampuan mengemukakan 
pendapat dan menghargai pendapat 
orang lain 

    

Kemampuan penggunaan bahasa 
yang baik dalam diskusi 

    

Nilai rata-rata     
Komentar 

 
Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif
Memuaskan 4 > 80
Baik 3 68 - 79
Cukup 2 56 - 67
Kurang 1 < 55

 
 
Mengetahui,       …………., 
…………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    :MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Merumuskan konsep pelestarian lingkungan 
hidup 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan konsep pelestarian hidup 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Pelestarian lingkungan hidup 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawa, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Ketujuh 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Apersepsi: guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  
• Guru menanyakan tentang konsep pelestarian lingkungan hidup dan 

dijawab secara tertulis oleh siswa  
2. Kegiatan Inti:  

• Secara berkelompok, siswa mendiskusikan mengenai kelestarian 
lingkungan hidup 

• Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya. Kelompok lain diminta menanggapi. 

3. Kegiatan Penutup:  
• Melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  
• Penugasan: membuat analisis pada suatu kasus ( 

 
E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 

- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 



 

 

F. Penilaian 
Jenis tagihan  : Unjuk kerja 
Bentuk tagihan : Diskusi 
 

Lembar Penilaian Diskusi 
Hari/Tanggal  : ……………………………………………………. 
Topik Diskusi  : ……………………………………………………. 
 
No Aspek yang dinilai  Nama Kelompok/ 

Nama siswa  
Nilai 
Kualitatif 

Nilai 
Kuantitatif

Penilaian kelompok 
1. Menyelesaikan tugas kelompok 

dengan baik  
   

2. Kerjasama kelompok    
3. Hasil tugas    
4. Penggunaan bahasa yang baik    
Jumlah Nilai Kelompok   
Penilaian Individu Siswa 
1. Partisipasi dalam kegiatan    
2. Berani menjawab pertanyaan    
3. Inisiatif    
4. Ketelitian     
Jumlah Nilai Individu   
 
Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif
Memuaskan 4 > 80
Baik 3 68 - 79
Cukup 2 56 - 67
Kurang 1 < 55

 
 
Mengetahui,       …………., 
…………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP.



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : .MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Menjelaskan pengertian pembangunan 
berkelanjutan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Pembangunan berkelanjutan  

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kedelapan 
1. Kegiatan Pendahuluan:  

• Memberi salan dan mengabsen.  
• Apersepsi: tanya jawab pengertian pembangunan berkelanjutan. 

2. Kegiatan Inti:  
• Guru menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan secara garis 

besar 
• Penugasan secara kelompok,  mencari pengertian pembangunan 

berklelanjutan dari berbagai referensi. 
• Siswa membuat karangan secara berkelompok mengenai hasil temuan 

dari situs internet dengan mencantumkan sumbernya. 
• Tanya-jawab berdasarkan hasil temuan siswa dari internet dan 

mencermati contoh pengertian pembangunan berkelanjutan di buku 
sumbe 

3. Kegiatan Penutup: 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  
• Bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 

 
 
 



 

 

E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 

 
F. Penilaian 

- Penilaian untuk tugas karangan mencari pengertian pembangunan 
berkelanjutan dari berbagai referensi. Penilaian berdasarkan pada rubrik 
penilaian berikut ini. 

 
Rubrik Penilaian Karangan 

Aspek yang dinilai Nilai  
kualitatif 

Nilai  
kuantitatif 

Deskripsi  
(Alasan) 

Pengantar menunjukkan isi     
Pengantar disajikan dengan bahasa 
yang baik 

    

Isi menunjukkan penjelasan dari 
kutipan/pendapat tokoh 

    

Isi menunjukkan data curah hujan 
dan perhitungannya 

    

Isi menunjukkan ketepatan hasil 
perhitungan dan penentuan 
klasifikasi iklim 

    

Isi disajikan dengan bahasa yang 
baik 

    

Penutup memberi kesimpulan akhir 
terhadap kutipan/pendapat tokoh 

    

Penutup disajikan dengan bahasa 
yang baik 

    

Nilai rata-rata     
Komentar  

 
 
Mengetahui,      ………….,…………………….. 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP.



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

SMA    : MAN 1 Pati 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Semester  : XI (sebelas)/2 (dua) 
Standar Kompetensi  :3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan hidup 
Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan 

hidup dalam kaitannya dengan pembangunan 
berkelanjutan 

Indikator : -  Memberi contoh tindakan-tindakan yang 
mencerminkan pelestarian lingkungan hidup dalam 
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu 
- Mendeskripsikan tindakan-tindakan yang mencerminkan pelestarian 

lingkungan hidup 
 

B. Materi Pembelajaran 
- Tindakan pelestarian lingkungan hidup  

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, life skills, unjuk kerja, penugasan 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kesembilan 
1. Kegiatan Pendahuluan: 

• Apersepsi: guru menyapa siswa, kemudian mengabsen.  
• Guru menanyakan tindakan yang mencerminkan pelestarian 

lingkungan hidup 
2. Kegiatan Inti:  

• Guru menjelaskan tindakan yang mencerminkan pelestarian 
lingkungan hidup secara garis besar dari berbagai referensi. 

• Penugasan secara individu: mengerjakan soal evaluasi Bab 4 tentang 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 

3. Kegiatan Penutup:  
• Melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti.  
• Secara individu, siswa membuat kliping tentang pelestarian lingkungan 

dan pembangunan berkelanjutan (berisi tentang rangkuman, 
tanggapan, dan sumber) 

 
 



 

 

E. Sumber/ Bahan/ Alat Belajar 
- Buku sumber Geografi SMA – ESIS 
- Buku-buku penunjang yang relevan 
- Gambar atau foto lingkungan hidup 
- OHP / Slide Proyektor 

 
F. Penilaian 

- Penilaian soal evaluasi 
 
Rubrik Penilaian Kliping 

Aspek yang dinilai Nilai  
kualitatif 

Nilai  
kuantitatif 

Deskripsi  
(Alasan) 

Pengantar menunjukkan isi     
Pengantar disajikan dengan bahasa 
yang baik 

    

Isi menunjukkan penjelasan dari 
masalah yang dibahas 

    

Isi disajikan dengan bahasa yang 
baik 

    

Penutup memberi kesimpulan akhir 
terhadap materi 

    

Penutup disajikan dengan bahasa 
yang baik 

    

Nilai rata-rata     
Komentar 

 
 
 
Kriteria Penilaian: 

Nilai kualitatif Nilai kuantitatif
Memuaskan 4 > 80
Baik 3 68 - 79
Cukup 2 56 - 67
Kurang 1 < 55

 
 

Mengetahui,       …………., ……………… 
Kepala Sekolah     Guru Geografi 
 
 
 
 
Drs. H. Sutarmo     Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583     NIP. 
 
 
 



 

 

Lampiran 11 
 

SILABUS 
Nama Sekolah    : .MAN 1 Pati        
Mata Pelajaran   : Geografi 
Kelas/ Jurusan/ Semester : XI (sepuluh)/  IPS/ 2 (dua) 
Alokasi Waktu   :  18x45 menit 
Standar Kompetensi  : 3. Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan 
Pembelajaran  

Indikator Penilaian Alokasi
Waktu 

Sumber /Bahan/ 
Alat Belajar 

Jenis 
Tagihan 

Bentuk
Tagihan 

Contoh
Instrumen 

 

3.1. 
Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pemanfaatan 
lingkungan hidup dan 
pembangunan 
berkelanjutan  
- Pengertian 
lingkungan 
- Komponen ekosistem 
- Lingkungan hidup 
sebagai sumber daya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pembangunan 
 

• Menjelaskan 
pengertian 
lingkungan dari 
berbagai referensi 

 
• Mengidentifikasi 

komponen-
komponen 
ekosistem 

 
• Secara 

berkelompok, 
membuat makalah 
tentang kerusakan 
lingkungan yang 
terjadi , baik di 
Indonesia maupun 
dunia  

  
• Mengungkapkan 

• Merumuskan 
pengertian 
lingkungan hidup 

 
 
• Mengidentifikasi 

komponen-
komponen 
ekosistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menjelaskan 

• Unjuk kerja  
 
 
 
• Tugas 

individu  
 
 
 
• Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
 
• Unjuk kerja 
 
 
 

• Karangan 
 
 
 
 
• Tes lisan 
 
 
 
  
•  Makalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Karangan 

• Carilah pengertian 
lingkungan dari berbagai 
situs internet dan media 
lainnya! 

 
• Jelaskan komponen-

komponen ekosistem! 
 
 
 
• Buatlah makalah tentang 

kerusakan lingkungan 
yang terjadi, baik di 
Indonesia maupun di 
dunia!  

 
 
  
• Carilah pengertian 

tentang pembangunan 
dari berbagai sumber! 

1x45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x45 menit 
 

 
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Gambar atau foto  

lingkungan hidup 
• Internet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

kembali pengertian 
pembangunan dari 
berbagai referensi 

 
 
 
 

pengertian 
pembangunan 

 
 
 
 
 
 

• OHP atau Slide 
Proyektor 

 
 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
 

 
 
 
 
 
- Konsep 
pembangunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tindakan-tindakan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
secara arif 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Secara kelompok 

merumuskan 
konsep 
pembangunan 

  
• Secara 

berkelompok, 
merumuskan 
konsep 
pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai referensi 

 
• Secara 

berkelompok , 
mendiskusikan 
tentang tindakan-
tindakan yang 
mencerminkan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 

 
 
 
 
• Merumuskan 

konsep 
pembangunan 

 
 
• Mendeskripsikan 

konsep 
pembangunan 
berkelanjutan 

 
 
 
 
• Memberi contoh 

tindakan-tindakan 
yang mencerminkan 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembanguan 
berkelanjutan   

 
 

•  Tugas 
individu 

 
 
 
• Tugas 

kelompok  
 
 
  
• Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
  
• Unjuk kerja 
 
 
 
 
  
 
• Tugas 

kelompok  
 
 

• Uraian singkat 
 
 
 
• Diskusi 
 
 
 
 
• Karangan 
 
 
 
 
 
 
 
• Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tanya jawab  
 
 

• Uraikanlah proses 
pembangunan di 
Indonesia!  

 
 
• Berikan contoh 

penerapan konsep 
pembangunan dalam 
kehidupan sehari-hari! 

 
• Carilah pengertian dari 

pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai situ internet atau 
media lainnya!   

 
 
 
• Diskusikanlah tentang 

tindakan-tindakan yang 
mencerminkan 
pemanfaatan lingkungan 
hidup dalam kaitannya 
dengan pembangunan 
berkelanjutan! 

 
• Uraikan pemanfaatan 

lingkungan hidup dalam 
pembangunan 

 
 
 
 
1x45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gambar atau foto 
linkungan hidup 

• Internet 
 
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
• Internet   
• Media cetak 
 
 
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
• Internet  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
- Pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dalam pembanguan 

berkelanjutan
 
 
 
• Secara 

berkelompok, 
mengidentifikasi 
pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dan pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai referensi  

 
 
• Mengidentifikasi 

pemanfaatan 
lingkungan hidup 
dan pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai sumber 
referensi  

 

 
• Unjuk kerja 
 

 
 
• Diskusi 

berkelanjutan! 
 
  
• Diskusikanlah manfaat 

lingkungan hidup dalam 
pembangunan! 

 
 
 
1x45  menit 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Gambar atau foto 

lingkunga hidup 
• Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Menganalisis 
pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan 

• Resiko lingkungan 
hidup dalam 
pembangunan 

 
 
 
 
 
 
 
• Pelestarian lingkungan 

hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pembangunan 

berkelanjutan 
 

• Mendiskusikan  
resiko lngkungan 
hidup dalam 
pembangunan 
secara berkelompok  

 
 
 
 
• Merumuskan 

konsep pelestarian 
lingkungan hidup 
dari berbagai 
referensi secara 
berkelompok 

 
 
 
 
 
 
• Merumuskan 

konsep 
pembangunan 
berkelanjutan dari 

• Mendeskripsikan 
resiko lingkungan 
hidup dalam 
pembangunan   

 
 
 
 
 
 
• Merumuskan konsep 

pelestarian 
lingkungan hidup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Menjelaskan 

pengertian 

• Tugas 
individu 

 
 
• Unjuk kerja 
 
 
 
 
• Tugas 

kelompok 
  
 
• Unjuk kerja  
 
 
• Tugas 

individu 
 
 
• Portofolio 
 
 

• Laporan  
 
 
 
• Uji 

penguasaan 
materi 

 
 
 
• Tertulis   
 
  
 
• Diskusi 
 
 
 
• Analisis kasus 
 
 
• Karangan 
 

• Diskusikanlah resiko dari 
lingkungan hidup dalam 
pembangunan! 

 
• Kerjakan Uji Penguasaan 

Materi pada buku sumber 
hal.92! 

 
 
• Jelaskan konsep 

pelestarian lingkungan 
hidup!  

  
• Kerjakan Aktivitas pada 

buku sumber hal.95! 
 
• Kerjakan Analitika pada 

buku sumber hal.95-96! 
 
• Buatlah ringkasan 

tentang konsep 
pembangunan 
berkelanjutan! 

1x45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x45 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x45 menit 

 
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Internet  
 
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Internet  
 
 
  
• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• Gambar atau foto 



 

 

 
 
 
 
 

berbagai referensi 
secara berkelompok 

 

pembangunan 
berkelanjutan 

 
 
 
 

 
• Unjuk kerja  
 
 

 
 
• Tanya jawab  
 
 
 

• Bagaimanakah konsep 
pembangunan 
berkelanjutan di 
Indonesia? 

lingkungan hidup 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Internet 
 

 
 
 
 
 

• Tindakan-tindakan 
pelestarian lingkungan 
hidup 

• Menjelaskan 
hubungan 
pelestarian 
lingkungan hidup 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan dari 
berbagai referensi 
secara individu 

 
• Secara individu, 

membuat kliping 
(dilengkapi dengan 
rangkuman dan 
tanggapan serta 
sumber) tentang 
pelestarian 
lingkungan dan 
pembangunan 
berkelanjutan 

• Memberi contoh 
tindakan-tindakan 
yang mencerminkan 
pelestarian 
lingkungan hidup 
dalam kaitannya 
dengan 
pembangunan 
berkelanjutan  

• Unjuk kerja 
 
 
 
 
 
 
• Tugas 

individu 
 
 
 
 
 
• Portofolio 
 

• Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
• Kliping  
 
 
 
 
  
 
• Soal evaluasi 

Berikan contoh tindakan-
tindakan yang mencerminkan 
pelestarian lingkungan dalam 
mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan!  
 
• Buatlah kliping tentang 

pelestarian lingkungan 
hidup dalam 
hubungannya dengan 
pembangunan 
berkelanjutan!  

  
• Kerjakanlah  soal 

evaluasi Bab 4 tentang 
Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan 
Berkelanjutan! 

1x45 menit
 
 
 
 
 
 
 
 

• Buku sumber 
• Buku penunjang 

lain 
• Gambar atau foto 

lingkungan hidup 
• OHP atau Slide 

Proyektor 
• Internet  
 
 

 
Mengetahui,              

 …….,……………….. 
Kepala Sekolah             Guru Geografi 

 
 

Drs. H. Sutarmo             Erna Pratiwi, S.Pd 
NIP.150228583             NIP. 


