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SARI 

 

Ristiyanti, Agni. 2013. “Pemanfaatan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran 

Geografi pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan 

Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi: Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Purwadi Suhandini, S.U; 

Pembimbing II: Dr. Tjaturahono B.S, M,Si, 130 halaman. 

Kata Kunci: Pemanfaatan Lingkungan, Media Pembelajaran Geografi 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan media pembelajaran 

berupa lingkungan sekolah. Pembelajaran di lingkungan membawa siswa 

memahami hal-hal yang dianjurkan secara langsung dalam keadaan yang 

sesungguhnya dan kemudian dihubungkan dengan materi pelajaran. Permasalahan  

yang diteliti ini adalah (1) Bagaimana memanfaatkan lingkungan sebagai media 

pembelajaran geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. (2) Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan. (3) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dari 

pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi pada siswa kelas X 

di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

(1) Mengetahui pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi 

pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. (2) 

Mengetahui pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. (3) Mengetahui  faktor- faktor yang menghambat dari pemanfaatan 

lingkungan dalam pembelajaran geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini 

adalah siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi tahun ajaran 2012/2013. Penentuan 

sampel dipilih secara porposive yaitu siswa kelas X.2 yang berjumlah 34 siswa. 

Sampel diteliti berdasarkan nilai paling baik diantara kelas X yang lain. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, dokumen dan observasi. 

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mengenal 

langsung lingkungan sekolah dalam materi atmosfer seperti mengamati dan 

menghitung suhu udara, kelembaban udara dan angin, pembelajaran dengan 

menggunakan media lingkungan siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

dengan kriteria nilai “ Baik” yaitu dengan presentase nilai 88.235%, faktor-faktor 

yang menghambat dari pemanfaatan lingkungan adalah waktu yang singkat dan 

cuaca yang mendukung pada materi atmosfer. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai media pembelajaran geografi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kesesi, 

siswa lebih mengenal lingkungan secara langsung dan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. Saran untuk guru geografi dengan memanfaatkan lingkungan 

sebagai media pembelajaran perlu meningkatkan kompetensi guru yang berkenaan 

dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pembelajaran geografi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan 

manusia. Dunia pendidikan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. 

Perubahan tersebut terjadi sangat cepat sehingga memacu sekolah untuk 

menerapkan pola dinamis dalam berbagai bidang. Namun yang terjadi 

dalam proses belajar mengajar saat ini adalah proses belajar mengajar yang 

pasif yang hanya terjadi komunikasi satu arah saja yaitu dari guru kepada 

murid-muridnya, sehingga murid-murid menjadi bosan dan kurang tertarik 

menjalankan kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

mewujudkan pola pendidikan yang dinamis yaitu dengan cara 

memanfaatkan perkembangan media dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pemanfaatan media dapat mendukung berlangsungnya proses kegiatan 

belajar mengajar yang interaktif antara siswa dan guru. 

  Menurut Zainuddin dan Pamungkas (2008:5) media adalah segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian,dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran 

pada diri siswa. Sementara itu pembelajaran adalah sebuah proses 

komunikasi antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak 

akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, biasanya guru 
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menggunakan alat bantu mengajar (teaching aids) berupa gambar, model, 

atau alat-alat lain yang memberikan pengalaman konkrit, serta motivasi 

belajar. 

  Media pembelajaran adalah semua alat bantu  atau benda yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud  untuk 

menyampaikan  pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru) kepada 

penerima pesan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar kehadiran 

media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan 

tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

menghadirkan media sebagai perantara.  

Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga menekankan pentingnya media pembelajaran 

yaitu pada pasal 42 mengenai standar sarana dan prasarana tertulis bahwa 

setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan, untuk itu setiap sekolah wajib memiliki 

media pembelajaran. Guru sebagai pengajar juga harus menggunakan 

media pembelajaran dalam setiap proses belajar mengajar. 

 Pembelajaran merupakan upaya mengorganisasi lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Geografi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan 
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hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Dalam penelitian ini 

pembelajaran geografi yang dimaksud adalah proses belajar mengajar oleh 

guru maupun siswa dimana dalam  kegiatannya ditunjang oleh media 

lingkungan yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi di SMA. 

  Pembelajaran geografi bertujuan untuk memberi bekal kemampuan 

dan sikap rasional serta permasalahan yang timbul akibat interaksi antara 

manusia dengan lingkungan berkaitan dengan bidang studi tersebut, untuk 

itu guru tentunya harus memiliki kualitas dalam pengajaran keterampilan 

dan kedisiplinan. Guru dituntut untuk kreatif dalam pembelajaran. 

Penggunaan media merupakan salah satu wujud dari kreativitas guru. Pada 

kenyataannya pembelajaran geografi masih fokus pada guru sebagai 

sumber belajar yang belum menggunakan media dalam pembelajaran 

geografi. 

Pelaksanaan pelajaran di luar kelas dapat dilakukan guru sesuai 

dengan kemampuan yang ada. Tujuan dari pengajaran di luar kelas untuk 

membawa siswa mengamati, dan mempelajari hal-hal yang dianjurkan 

secara langsung dalam keadaan yang sesungguhnya di lingkungan 

sekitarnya dan kemudian dihubungkan dengan materi pelajaran. Pelajaran 

atau kerja lapangan juga merupakan hal yang tak terpisahkan dari materi 

geografi yang baik, karena kegiatan lapangan itu bermanfaat untuk bahan 

persepsi, pembangkit minat, dan perolehan pengetahuan serta bermakna 

(Suharyono, 1990). 
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Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan pada tanggal 8 

September 2012, didapatkan beberapa masalah yaitu kurangnya minat 

siswa pada proses pembelajaran dengan metode ceramah dan kurangnya 

media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran  di SMA 

Negeri 1 Kesesi, selain itu media pembelajaran yang tersedia di 

lingkungan masih kurang dimanfaatkan sehingga pelaksanaan proses 

belajar mengajar juga kurang optimal, sehingga perlu adamya media 

lingkungan yang dapat mendukung proses belajar mengajar siswa dengan 

memilih lingkungan sekitar yang merupakan salah satu media belajar yang 

sangat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam proses 

pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan 

belajar. Dengan mengambil bahan belajar dari lingkungan, maka  

kecakapan dan kepandaian siswa dapat dipraktekkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang 

sesuatu siswa memerlukan banyak pengalaman. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik, maka  yang dipelajari haruslah terkait dengan keadaan yang 

nyata dan ada disekelilingnya. Siswa dituntut untuk memanfaatkan 

lingkungan yang ada disekitarnya sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pemanfaatan  Lingkungan sebagai 

Media Pembelajaran Geografi pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran 

geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan? 

2. Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dari pemanfaatan lingkungan 

dalam pembelajaran geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran 

geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Mengetahui pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dari pemanfaatan 

lingkungan dalam pembelajaran geografi pada siswa kelas X di SMA 

Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan dan 

mengkaji tentang pemanfaatan lingkungan sebagai media 

pembelajaran. 

b. Sebagai dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Menambah pengetahuan mengenai manfaat lingkungan dalam 

pembelajaran geografi. 

b. Menumbuhkan ide kreatif dalam memanfaatkan lingkungan sebagai 

media pembelajaran. 

c. Sebagai motivasi untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih 

inovatif dan bervariasi. 

d. Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang 

menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan 

keilmuan yang terjadi. 

e. Sebagai bahan masukan untuk memberi dukungan dalam kegiatan 

belajar siswa tidak terbatas di dalam kelas, melainkan juga di luar 

kelas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Lingkungan  

1. Pengertian Lingkungan 

  Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau 

variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor) misalnya suhu, curah 

hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut. Interaktsi-interaksi antara 

organisme-organisme dengan kedua faktor biotic dan abiotic membentuk 

suatu ekosistem. Bahkan perubahan kecil suatu faktor dalam suatu ekosistem 

dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu jenis binatang atau tumbuhan 

dalam lingkungannya. 

   UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan 

Lingkungan Hidup pada Pasal-1, menjelaskan bahwa lingkungan adalah 

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

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perikemanusiaan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan 

utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. 

  Organisme-organisme dan lingkungannnya berinteraksi terus 

menerus, dan keduanya mengalami perubahan karenanya. Manusia sebagai 

organisme biotik jelas telah melakukan perubahan berskala besar pada 
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lingkungannya, misalnya penjarahan hutan hujan tropik untuk pertanian dan 

penggembalan, telah mengubah pola iklim. Perubahan pola iklim ini 

mengubah penyebaran flora dan fauna dalam berbagai ekosistem (Mulyanto, 

2007). 

2. Jenis lingkungan 

 Menurut Sudjana dan Rivai (2005:212-214), semua lingkungan 

masyarakat yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran 

secara umum dapat dikategorikan menjadi  tiga macam lingkungan belajar, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Lingkungan Sosial 

 Lingkungan sosial sebagai sumber belajar dengan interaksi manusia 

dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, 

mata pencaharian,kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur 

pemerintah, agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. 

 Dalam praktek pengajaran menggunakan lingkungan sosial sebagai 

media pembelajaran, hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, 

seperti: keluarga, tetangga, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa, 

kecamatan dan seterusnya. Siswa diminta untuk mempelajari jumlah penduduk, 

jumlah keluarga, komposisi penduduk, dan sebagainya. Hasil dicatat dan 

dilaporkan di sekolah untuk dipelajari lebih lanjut. Kegiatan seperti ini 

ditugaskan kepada siswa dalam bentuk kelompok, agar mereka bekerja sama. 

Melalui kegiatan belajar seperti itu, siswa lebih aktif dan lebih produktif sebab 



 

 
  

9 

ia mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya 

dari sumber-sumber yang nyata dan faktual. 

b. Lingkungan Alam 

  Lingkungan alam berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya 

alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, 

flora, fauna, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat 

digunakan untuk bidang Ilmu Pengetahuan Alam. 

Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti 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, pengundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan 

sebagainya. 

  Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para siswa dapat 

lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta 

alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta dalam 

menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tetap kelestarian 

kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. 

c. Lingkungan Buatan 

  Di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, 

ada juga yang disebut lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja 

diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang 
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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, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, 

serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan 

manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan 

dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah.  

 Dari berbagai jenis lingkungan di atas,berdasarkan kualitas dan sesuai 

materi yang sedang diajarkan pada siswa kelas X di SMA 1 Kesesi dalam 

pemanfaatan lingkungan sebagai pembelajaran geografi, lingkungan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah Atmosfer. 

1) Pengertian Atmosfer 

 Menurut Suryatna (1995), Atmosfer adalah lapisan udara yang 

menyelimuti bumi secara menyeluruh. Di antara unsur yang terdapat 

dalam atmosfer adalah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. 

Keempat unsur tersebut menempati 99,97% (hampir 100%) volume 

atmosfer. 

2) Unsur-unsur Cuaca dan Iklim 

Unsur-unsur cuaca dan iklim meliputi suhu udara, tekanan udara, angin, 

kelembaban udara, per-awanan, dan curah hujan. 

a) Suhu udara 
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 Matahari merupakan sumber panas utama bagi bumi dan atmosfernya. 

Namun, panas matahari yang sampai permukaan bumi berbeda-beda di 

setiap tempat. Hal ini menyebabkan suhu udara di setiap tempat berbeda-

beda pula. 

b) Tekanan udara 

 Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya 

pada tiap-tiap 1 cm
2
 bidang mendatar dipermukaan bumi. 

 Dapat dikatakan bahwa tekanan udara adalah berat atmosfer per-satuan 

luas (1,033 kg). 

c) Angin 

 Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan 

udara antara satu tempat dan tempat lain. Adapun macam-macam angin: 

a) Angin siklon adalah angin pusingan yang disebabkan karena suatu 

tempat (pusat) tekanan rendah yang dikelilingi oleh udara yang makin 

besar tekanannya  

b) Antisiklon adalah suatu tempat (pusat tekanan tinggi yang dikelilingi 

oleh udara yang tekanannya makin rendah. 

 Arah angin siklon dan antisiklon dibelahan bumi utara berlawanan 

dengan dibelahan bumi selatan. 

c) Angin darat dan angin laut terjadi sebagai akibat adanya perbedaan sifat 

pemanasan dari daratan dan lautan. Oleh karena lebih kecilnya daya 

hantar dan panas jenis permukaan tanah, maka kisaran temperatur harian 

di darat lebih besar daripada di laut. Akibatnya temperatur di atas 
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dataratan pada siang hari lebih besar sehingga tekanan udaranya lebih 

kecil daripada tekanan udara diatas lautan, maka terjadi pergerakan udara 

dari laut ke darat dan disebut angin laut. Sebaliknya pada malam hari.  

d) Angin  pasat. Perbedaan pemanasan yang terjadi terus-menerus antara 

daerah khatulistiwa dengan daerah subtropika menyebabkan adanya 

perbedaan tekanan udara antara dua tempat itu yang juga bersifat 

konstan. Hal itu mengakibatkan timbulnya pergerakan udara dari kedua 

daerah subtropika dikedua belahan bumi mengalir ke katulistiwa. 

Pergerakan ini kekal sepanjang tahun dan dinamakan angin pasat. 

e) Angin fohn “angin jatuh” terjadi karena udara yang dipaksa secara 

mekanik menaiki dan melewati puncak dan kemudian menuruni lereng 

bagian belakang gunung atau pegunungan. 

f) Angin musim merupakan suatu angin regional yang bertiup di daerah 

tropis. Angin musim itu terjadi karena perbedaan suhu udara yang 

mencolok antara daratan dan lautan. 

d) Pera-awanan 

 Awan terbentuk sebagai akibat adanya kondensasi, yaitu proses 

perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Jadi, awan adalah 

kumpulan titik-titik air atau kristal es yang melayang-layang di atmosfer. 

e) Kelembaban udara 

 Kelembaban udara digunakan untuk menyatakan banyaknya kandungan 

uap air di dalam udara. Sebenarnya jumlah uap air di dalam udara hanya 
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sekitar 2% dari massa atmosfer. Akan tetapi, uap air merupakan 

komponen utama yang sangat penting dari segi cuaca dan iklim. 

f) Curah hujan 

 Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air dalam bentuk cair atau 

padat menuju bumi. Hampir seluruh hujan di daerah tropis berbentuk 

cair, sedangkan di daerah kutub berupa es atau salju. Salju terbentuk 

karena sublimasi uap air pada temperatur di bawah titik beku, sedangkan 

es terbentuk karena butir-butir air terangkat sampai di tempat yang 

temperaturnya di bawah titik beku. 

B. Teknik Menggunakan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran 

   Menurut Sudjana ( 2005: 209) ada beberapa cara bagaimana 

mempelajari lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu: 

 

1. Survei ke Lapangan 

Yakni siswa mengunjungi lingkungan sekolah seperti mengamati 

dan mengenal lingkungan yang akan dilakukan pada waktu materi 

atmosfer seperti suhu udara dan kelembaban udara serta arah mata angin 

dengan menggunakan alat peraga. Kegiatan belajar dilakukan siswa 

melalui observasi, mempelajari data atau dokumen yang ada. Hasilnya 

dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk dibahas bersama dan disimpulkan 

oleh guru dan siswa untuk melengkapi bahan pengajaran.  

2. Praktek Lapangan 

Praktek lapangan dilakukan oleh para siswa untuk memperoleh 

wawasan yang luas dan banyak pengalaman di lapangan. Pada materi 
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Atmosfer pada siswa kelas X.2, siswa diterjunkan ke sawah dan lapangan 

olahraga sekitar sekolah, kedua daerah tersebut siswa dapat memahami 

perbedaan suhu udara, kelembaban udara dan arah mata angin pada 

masing-masing tempat. 

kedua cara yang dikemukakan di atas tidak hanya bermanfaat bagi 

proses belajar siswa namun lebih dari itu dapat dipergunakan sebagai 

media pembelajaran dengan mengenal lingkungan langsung. Hubungan 

antara siswa dengan lingkungan sangat penting dalam pembelajaran agar 

memperoleh pengalaman-pengalaman agar lebih relevan. 

C. Prosedur Penggunaan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran  

  Menurut Sudjana ( 2005: 214) menggunakan lingkungan sebagai 

media pembelajaran dalam proses pengajaran memerlukan persiapan dan 

perencanaan yang saksama dari para guru. Tanpa perencanaan yang 

matang kegiatan belajar siswa bisa tidak terkendali, sehingga tujuan 

pengajaran tidak tercapai dan siswa tidak melakukan kegiatan belajar yang 

diharapkan. 

  Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan 

lingkungan sebagai media pembelajaran, yakni langkah persiapan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

1. Langkah persiapan 

  Ada beberapa prosedur yang harus ditempuh pada langkah 

persiapan ini, antara lain: 

a. Dalam hubungannya dengan materi atmosfer, guru dan siswa 
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menentukan tujuan belajar yang diharapkan diperoleh para siswa 

berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Siswa dapat mengetahui suhu udara di atas ketinggian 1-2 meter, siswa 

juga dapat mengetahui besarnya sushu udara pada waktu suhu udara 

maximum dan minimum. 

b. Menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi. Dalam 

penelitian ini objek yang digunakan adalah lingkungan sawah dan 

lapangan olahraga sekitar sekolah, objek tersebut dipilih karena masih 

area sekolah dan tidak mengeluarkan biaya, tidak memerlukan waktu 

yang lama, tersedianya sumber-sumber belajar, keamanan bagi siswa 

dalam mempelajarinya. 

c. Menentukan cara belajar siswa pada saat proses pembelajaran di 

lingkungan yaitu mengamati dan mencatat suhu udara dari jam 07.00- 

17.00 pada lahan sawah, bertanya apa yang harus ditanyakan kepada 

guru, melukiskan atau menggambarkan situasi baik berupa peta, skets, 

dan lain-lain, kalau mungkin mencobanya dan kegiatan lain yang 

dianggap perlu. Di samping itu ada siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok dan setiap kelompok diberi tugas khusus dalam kegiatan 

belajarnya. 

d. Guru dan siswa tidak perlu mempersiapkan perizinan karena objek 

yang dipakai masih milik sekolah itu sendiri. 

e.  Persiapan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti tata 

tertib, perlengkapan belajar yang harus dibawa, menyusun pertanyaan 
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yang akan diajukan, kalau ada kamera untuk mengambil foto. 

    Persiapan tersebut dibuat guru bersama siswa pada saat 

materi atmosfer berlamgsung dan dipersiapkan sehari sebelum terjun 

ke lapangan. 

2. Langkah pelaksanaan 

   Pada langkah ini adalah setelah siswa menerima materi atmosfer di 

kelas selama 1 jam, guru mengajak siswa menuju ke lapangan. Siswa 

berkumpul sesuai kelompoknya masing- masing, para siswa bisa 

mengajukan beberapa pertanyaan melalui kelompoknya supaya waktunya 

bisa lebih hemat. Siswa mengamati dan mencatat hasil suhu udara pada 

lembar observasi yang sudah disediakan guru. Berikutnya para siswa 

dalam kelompoknya mendiskusikan hasil-hasil belajarnya, untuk lebih 

melengkapi dan memahami materi yang dipelajarinya. 

3. Tindak lanjut 

  Tindak lanjut dari kegiatan belajar di atas adalah kegiatan belajar 

di kelas untuk membahas dan mendiskusikan hasil belajar dari 

lingkungan. Setiap kelompok diminta melaporkan hasil-hasilnya untuk 

dibahas bersama. 

  Guru meminta kesan-kesan yang diperoleh siswa dari kegiatan 

belajar tersebut, disamping menyimpulkan materi yang diperoleh dan 

dihubungkan dengan materi atmosfer yang diajar. Di pihak guru juga 

memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar siswa dan hasil-hasil 

yang dicapainya. 
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  Memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan penggunaan 

lingkungan sebagai media belajar banyak manfaatnya baik dari segi 

motivasi belajar, aktivitas belajar siswa, kekayaan informasi yang 

diperoleh siswa, pengenalan lingkungan, serta sikap dan apresiasi para 

siswa terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya. 

  Proses pengajaran yang mengoptimalkan lingkungan sebagai 

media belajar dikenal dengan pendekatan ekologis. Dalam upaya 

pembaharuan kurikulum melalui kurikulum muatan lokal pendekatan 

lingkungan (ekologis) mutlak diperlukan sehingga lingkungan 

disekitarnya betul-betul menjadi tujuan dan sumber belajar para siswa 

dalam proses pendidikan dan pengajaran. 

D. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

    Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Media atau bahan adalah perangkat lunak (software) berisi pesan atau 

informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan 

peralatan (Sadiman, 2009:19). Dengan masuknya berbagai pengaruh ke 

dalam dunia pendidikan seperti ilmu cetak-mencetak, tingakh laku 

(behaviorisme), komunikasi, dan laju perkembangan teknologi 

elektronik, media dalam televise, internet, film bingkai, film rangkai, 

program radio, komputer, dan sebagainya) masing-masing dengan ciri-

ciri dan kemampuannya sendiri. 
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      Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

penerima pesan. Menurut Gagne dalam Sadiman (2009:6), media 

adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya utnuk belajar. Sementara itu Briggs dalam Sadiman 

(2009:6) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan secara merangsang siswa untuk belajar. 

     Pengertian media pembelajaran adalah semua alat bantu  atau 

benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud  

untuk menyampaikan  pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru) 

kepada penerima pesan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar 

kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam 

kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara.  

2. Jenis- jenis Media Pembelajaran 

   Pemahaman tentang media pembelajaran akan memberikan 

kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai media pembelajaran 

secara bervariasi. Itulah sebabnya dalam pemilihan dan penggunaan media  

perlu memperhatikan karakteristik media yang bersangkutan.  

a. Realia 

 Realia merupakan bentuk asli suatu benda, tidak dimodifikasi, tidak 

ada pengubahan kecuali dipindahkan dari kondisi lingkungan hidupnya. 

Karakteristik media realia adalah benda masih dalam keadaan utuh, 

dapat dioperasikan, ukuran sesuai aslinya, dan dikenali sebagaimana 

ujud aslinya. 
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b. Model 

 Karakteristik media ini adalah (a) bersifat tiga dimensi, (b) dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran, (c) 

dapat diperbesar atau diperkecil, dibuat irisan, dibuat bagian-bagian, 

dan (d) dapat dibuat oleh guru dan/atau murid secara sederhana. 

c. Media Grafis 

 Media grafis berfungsi untuk menyampaikankan pesan dengan 

menggunakan  indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan 

dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media grafis berupa media 

dua dimensi, bersifat diam dan rekaman fakta serta berfungsi menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, dan sangat memadai untuk 

menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. 

Media grafis adalah media yang  sederhana , murah, dan mudah  dibuat 

oleh guru maupun peserta didik 

  Menurut Sadiman (2009, 28-55) ada beberapa jenis media yang 

bisa dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, 

yaitu: 

a. Media Grafis 

  Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana halnya media yang 

lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. 

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol 

komunikasi visual. 
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  Selain sederhana dan mudah pembuatannya media grafis termasuk 

media yang relativ murah ditinjau dari segi biayanya. Banyak jenis 

media grafis contohnya gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafis, 

peta dan globe, poster, dan lain-lain. 

b. Media Audio 

  Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam 

lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/bahasa lisan) 

maupun non verbal.  

c. Media Proyeksi Diam( Visual) 

  Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media grafis 

dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Selain itu, bahan-

bahan grafis banyak sekali dipakai dala media proyeksi diam. 

Perbedaan yang jelas di antara mereka adalah media grafis dapat secara 

langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada 

media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor 

terlebih dahulu agar dapat dillihat oleh sasaran. Contoh media proyeksi 

diam antara lain film bingkai (slide), film rangkai (film strip), overhead 

proyektor, proyektor opaque, dan sebagainya. 

  Untuk kebutuhan suatu proses belajar mengajar, masalah perencanaan, 

pemilihan, dan pemanfaatan media perlu dikuasai dengan baik oleh 

guru apabila tidak menghendaki adanya kesulitan-kesulitan yang setiap 

saat bisa timbul. Sebagian besar bahan pengajaran yang digunakan oleh 
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guru adalah barang jadi yang ada di sekolah, atau yang dengan mudah 

diperoleh dari sumber-sumber lain. Menurut Lateru (1988:34) dalam 

pemilihan antara bahan-bahan yang tersedia di sekolah, seorang guru 

lebih tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut: 

 

(i)   Karakteristik siswa 

(ii) Hakekat dari tujuan yang ingin dicapai 

(iii) Cara/pendekatan apa yang digunakan 

(iv) Hambatan-hambatan pada situasi pembelajaran 

  Harus dipikirkan adanya kecocokan antara siswa dan tujuan yang ingin 

dicapai, dan kecocokan antara siswa dengan bahan pengajaran. Bahan 

yang dipilih harus relevan dengan tujuan, bahan yang dipilih berisikan 

informasi, dan kegiatan yang pasti untuk mencapai tujuan. 

  Menurut Edgar Dale dalam Lateru (1988:23), menyatakan bahwa 

apabila media pembelajaran digunakan dengan baik dalam suatu proses 

belajar mengajar, maka manfaatnya adalah sebagai berikut: 

a. Perhatian anak didik terhadap materi pengajaran akan lebih tinggi. 

b. Anak didik mendapatkan pengalaman yang konkrit. 

c. Mendorong anak didik untuk berani bekerja secara mandiri (self 

 activity). 

d. Hasil yang diperoleh/dipelajari oleh anak didik sulit dilupakan. 

3. Fungsi Media Pembelajaran 



 

 
  

22 

  Pemakaian media yang benar akan dapat mengurangi jumlah kata 

yang diperlukan dalam proses instruksional untuk mengkomunikasikan 

gagasan yang bersifat konkrit. Media tidak hanya memberikan 

pengalaman-pengalaman konkrit tetapi juga membantu siswa 

mengintegrasikan pengalaman-pengalaman sebelumnya (Soekamto, 

1993). Dengan demikian diharapkan media akan dapat memperlancar 

proses belajar siswa serta pemahaman  dan  retensinya. Di samping itu, 

media dapat menarik perhatian serta membangkitkan minat dan 

meningkatkan motivasi siswa, sehingga pemakaian media sangat 

mempengaruhi efektifitas sistem instruksional yang diberikan. 

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya penggunaan media 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Media pelajaran merupakan alat 

bantu yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

untuk mempermudah proses penerimaan materi dan pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

4. Dasar-Dasar Teoritis Penggunaan Media Pembelajaran. 

 Penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran bertujuan agar proses pembelajaran tersebut dapat 

berlangsung tepat guna dan berdayaguna, sehingga dengan demikian 

maka mutu pendidikan dapat ditingkatkan. 

 Seorang guru harus berusaha agar materi pengajaran yang 

disampaikan / disajikan harus mampu diserap/ dimengerti dengan 

mudah oleh anak didik. Untuk memudahkan anak didik dapat 

menerima materi pengajaran tersebut perlu diusahakan agar anak 
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didik dapat menggunakan sebanyak mungkin alat indera yang 

dimiliki. 

Proses komunikasi tidak selamanya berhasil. Pesan yang 

diterima peserta didik tidak persis sama dengan apa yang disampaikan 

oleh penyampai pesan. Kegagalan terjadi karena ketidak-sepurnaan 

penerima pesan (peserta didik) dalam memahami apa yang didengar, 

dibaca,dilihat, atau diamati.  Pesan yang diterima peserta didik 

seringkali hanya sebagian kecil dari pesan yang disampikan guru, dan 

penerima pesan cenderung menghafal (verbalisme). Semakin banyak 

verbalisme semakin abstrak pemahaman yang diterima. Dalam hal 

seperti inilah media pembelajaran memainkan perannya. Oleh karena 

itu perhatikan diagram cone of learning Edgar Dale yang secara jelas 

memberi penekanan terhadap pentingnya media dalam pembelajaran. 

seperti disajikan pada gambar berikut.  

Proses pembelajaran hakekatnya adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Pesan berupa 

isi/ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik 

verbal maupun non-verbal (encoding) berasal dari pengirim pesan.. 

Pesan tersebut kemudian diterima berupa penafsiran simbol-simbol 

komunikasi oleh peserta didik (decoding). Pada dasarnya proses 

belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses 

menyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu 

ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima 

pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Sumber pesan 

bisa pengajar, atau orang lain yang memiliki pengetahuan yang 
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dibutuhkan sesuai dengan materi yang ada dalam kurikulum. Saluran 

atau alat penyampai pesan dinamakan dengan media. Media dapat  

berupa alat/barang yang digunakan sebagai perantara antara sumber 

pesan dan penerima pesan.  Penerima pesan adalah peserta didik. 

Menurut Edgar Dale yang terkenal dengan Kerucut Pengalaman 

(cone of experience) mengemukakakan bahwa pengalaman belajar 

seseorang 75% diperoleh melalui indera lihat (mata); 13% melalui 

indera dengar (telinga); dan selebihnya melalui indera lain 

Experience and Learing 

We tend remember ...    our level involvement 

 

10% of what  we read                             Reading                   Verbal Receiving 

         

20% of we hear                                Hearing word 

30% of what we see                  Looking at pictures              Visual  Receiving 

       Watching a movie 

50% of what                            Looking at an exhibit 

 

    Watching a demonstration 

    Seeing it done on location 

70% of what         Participation in a discution                     Receiving And               

we say                 participation 

    Giving a talk 

   Performance/dramatic presentation  

90% of we     Simulating the real experience                                  

what we                     

    Doing the real thing 

                                      

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
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a. Pengalaman langsung 

    Pada tahap ini anak didik perlu berhubungan langsung 

dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya. Dengan demikian 

mereka dapat melihat sendiri, meraba/memegang, mengalami 

sendiri apa yang sedang mereka hadapi, dan yang terutama agar 

mereka mampu memecahkan masalah sendiri.  

b. Pengalaman melalui benda tiruan 

    Pada tahap ini kejadian-kejadian atau peristiwa, atau benda-

benda yang sebenarnya sulit diperoleh, mungkin juga terlampau 

jauh, terlalu besar atau terlalu kecil, maka dapat dibuat benda 

tiruan yang rupanya sama dengan sebenarnya. Misalnya globe, 

sistem tata surya dan peragaan gerhana bulan dan matahari. 

c. Pengalaman melalui dramatis 

    Pada tahap ini materi pengajaran disajikan dalam bentuk 

drama. Misalnya seni drama, pantomime. 

d. Pengalaman melalui demonstrasi 

    Dalam hal ini materi pengajaran yang disajikan, pada tahap 

tertentu atau pada saat dimana bagian-bagian tertentu perlu 

didemonstrasikan. Misalnya cara memperbesar dan memperkecil 

skala dengan panthograp, terjadinya gerhana bulan dan matahari. 

e. Pengalaman melalui karyawisata 

    Pengalaman yang diperoleh anak didik melalui karyawisata ini 

sangat berarti untuk memperkaya dan memperluas pengalaman 
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belajar anak didik. Para siswa dapat mencatat, mengadakan 

observasi, tanya jawab, serta membuat laporan mengenai segala 

sesuatu yang dilihat dan dilakukan selama berkaryawisata. 

 

f.   Pengalaman melalui pameran 

    Dalam kegiatan ini anak didik atau siswa dapat memperlihatkan 

dan memamerkan kemampuan serta kemajuan-kemajuan mereka 

secara individual, kelas, maupun secara kesatuan sekolah agar dapat 

dilihat oleh masyarakat. 

g. Pengalaman melalui TV 

    Televisi dalam program pendidikan masa kini merupakan suatu 

medium yang baik, karena menarik minat anak didik, dimana mereka 

dapat memperoleh informasi-informasi yang otentik, segera setelah 

suatu peristiwa terjadi bahkan pada saat peristiwa sedang terjadi. 

h. Pengalaman melalui gambar hidup atau film 

   Anak didik dapat memperoleh pengalaman melalui penyajian 

materi pengajaran yang menggunakan gambar hidup atau film. 

i.  Pengalaman melalui radio 

    Pengajaran dapat juga disajikan melalui rekaman, radio, 

maupun gambar diam. Misalnya untuk pengajaran bahasa. 

j.  Pengalaman melalui gambar 

    Anak didik juga dapat memperoleh pengalaman belajar jika 

suatu materi pengajaran disajikan dengan memvisualkan benda-
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benda yang berdimensi dua. Misalnya lukisan, sketsa, karikatur, 

dan sebagainya. 

k. Pengalaman melalui lambang visual 

   Pengalaman belajar yang diperoleh anak didik melalui 

lambang visual, misalnya dalam penyajian materi, guru 

menggunakan grafik, peta, diagram. 

l.  Pengalaman melalui lambang kata 

    Pada tahap ini anak didik mampu memperoleh pengalaman 

belajar, atau sudah mampu memperoleh pengetahuan hanya melalui 

lambang kata, yang diperoleh dengan membaca buku, majalah, 

koran, buletin dan sebagainya. 

    Itulah penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan pengalaman 

belajar seseorang, sebagaimana yang tercantum dalam kerucut Edgar 

Dale. 

E. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Media Pembelajaran 

 Menurut Dimyati Mudjio (1994) Pemanfaatan lingkungan untuk 

keperluan pendidikan yang semakin luas, menunjukkan bahwa dengan 

penggunaan media lingkungan diselenggarakannya proses belajar 

mengajar yang efektif dan siswa bukan satu-satunya sumber informasi. 

Maka suatu tipe pendidikan yang luwes dibutuhkan siswa untuk 

mengembangkan diri mereka sendiri secara maksimal dengan 

menggunakan semua sumber yang mereka peroleh. Selain itu, siswa dapat 

memilih bagaimana belajar, yang berarti siswa dapat merencanakan sendiri 
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target belajarnya, melakukan kembali materi sebanyak yang dibutuhkan. 

Hal ini merupakan fakta bahwa siswa mempunyai kontrol lebih besar atas 

cara belajarnya, dengan guru berperan sebagai fasilitator proses belajar. 

 Sifat dan karakteristik lingkungan yang cukup luas, diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan 

juga  diharapkan sebagai media pembelajaran yang akan menjadi bagian 

dari proses belajar mengajar di sekolah. Lingkungan mampu memberikan 

dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru 

dengan siswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu pembelajaran. 

Kondisi yang harus mampu didukung oleh lingkungan tersebut terutama 

berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, 

dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi 

yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas mata 

pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan dan membantu siswa dalam 

memperoleh informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan. 

  Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari 

lingkungan dalam proses belajar antara lain: 

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

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

2. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan  

  situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

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

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

 dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau 

 wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan 

 lain-lain. 

5. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan 

alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. 

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

ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak 

asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cinta 

lingkungan. 

  Oleh sebab itu lingkungan di sekitarnya harus dioptimalkan 

sebagai media dalam pengajaran dan lebih dari itu dapat dijadikan 

sumber belajar para siswa di sekolah hampir bisa dipelajari dari 

lingkungan seperti ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa, 

kesenian, keterampilan, olah raga kesehatan,kependudukan, ekologi dan 

lain-lain. 

F. Pembelajaran Geografi 

   Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah 

kearah yang lebih baik (Darsono, 2000:24). Pembelajaran geografi 

merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan 

disekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak 
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jenjang pendidikan masing-masing tingkat perkembangan. Pembelajaran 

geografi mencakup aspek keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. 

Pengorganisasian materi di mulai dari pengenalan fenomena geografis 

dengan memanfaatkan bentang alam sekitarnya sebagai informasi 

geografi. 

  Keberhasilan dari proses pendidikan ditentukan dari proses 

pembelajaran yang baik. Guru harus memiiki kemampuan yang baik dalam 

mengelola proses belajar mengajar yaitu kesanggupan atau kecakapan para 

guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru 

dan peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

sebagai upaya mempelajari sesuatu perencanaan sampai dengan tahap 

evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran. 

 Seminar pengajaran Ilmu Bumi dalam Suharyono (1990:65) 

menyimpulkan, bahwa untuk keperluan pengajaran sekolah, objek studi 

geografi adalah muka bumi, sebagian atau seluruhnya, sebagai satu 

kebulatan. Sedang hakekat sasaran geografi meliputi kebulatan hubungan 

manusia dan lingkungan, wilayah (region) sebagai hasil interaksi, asosiasi, 

integrasi, dan diferensiasi unsur-unsur alamiah dan manusiawi dalam 

ruangan tertentu di permukaan bumi. 

 Mengacu pada berbagai sumber pedoman pengajaran geografi, 

seminar pengajaran ilmu bumi dalam Suharyono (1990:65-67) juga 

mengemukakan tujuan umum pengajaran geografi dan nilai-nilai yang 

dapat diperoleh, yang meliputi: 
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1. Mengembangkan cara berfikir untuk dapat melihat dan memahami 

 interaksi dan  interelasi gejala-gejala fisis maupun sosial dalam 

 konteks keruangan. 

2. Menanamkan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran akan   

keTuhanan Yang Maha Esa. 

3. Menanamkan kecintaan tanah air dan mengetahui ketahanan dan 

pertahanan negara serta dapat menanamkan rasa cinta dan hormat 

sesama manusia. 

4. Memberikan kemampuan untuk membudayakan alam sekitar. 

5. Menanamkan kesadaran atau keharusan kerja dan berusaha untuk dapat 

menikmati atau memanfaatan kekayaan alam sekitar. 

6. Mengembangkan ketrampilan untuk mengamati, mencatat, 

 menginterpretasi, menganalisis, mengklasifikasi dan mengevaluasi 

 gejala-gejala serta proses-proses fisis dan sosial dalam 

 lingkungannya. 

7. Mengembangkan ketrampilan membuat deskripsi, membuat peta dan 

membuat komparansi wilayah. 

8. Memupuk kesadaran ekologi dan kesadaran akan perlunya 

keseimbangan potensi wilayah dan polusi. 

 Sejalan dengan pasang surutnya sejarah pertumbuhan geografi 

sebagai ilmu, geografi dalam pengajaran sekolah yang tidak lepas dari 

kecenderungan-kecenderungan yang berlaku, baik dibidang ilmu ataupun 

perkembangan kebijakan pengelolaan pengajaran sekolah tampaknya 
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mengalami perubahan-perubahan kedudukan yang tidak selalu mantap, 

dari waktu ke waktu dan di negara yang satu dengan negara yang lainnya. 

G. Faktor yang Menghambat Pemanfaatan Lingkungan sebagai Media 

Pembelajaran 

Menurut Dimyati Mudjio (1994) faktor yang menghambat pemanfaatan 

lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

1. Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan 

pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar 

yang dihadapkan sehingga ada kesan main-main. Cara mengatasinya 

yaitu dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan. 

Misalnya menentukan tujuan belajar yang diharapkan dimiliki siswa, 

menentukan apa yang harus dipelajari, berapa lama dipelajari, cara 

memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain. 

2. Ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan 

memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu 

untuk belajar di kelas. Kesan ini keliru sebab kunjungan ke kebun 

sekolah untuk mempelajari keadaan tanah, jenis tumbuhan, dan lain-lain 

cukup dilakukan beberapa menit, selanjutnya kembali ke kelas untuk 

membahas lebih lanjut apa yang telah dipelajarinya. 

3. Sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di 

dalam kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar 

jam kelas atau pelajaran baik secara individual maupun kelompok dan 

satu di antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan 
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lingkungannya. 

Adapun Aspek-aspek yang dinilai dalam  mempelajari media lingkungan 

di lapangan. 

a. Hasil Belajar 

 Hasil belajar menurut Anni (2004:4) merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

Hasil belajar menurut Sudjana (1990:22) adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia penerima pengalaman belajaranya. Dari dua 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa 

tersebut mengalami aktivitas belajar. 

   Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : 

informasi verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan 

keterampilan. Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran 

yang merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan 

merupakan hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Sudjana, 1990:22). 

b. Aktivitas Siswa 

 Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas.  Tanpa aktivitas, 

kegiatan belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik.  Sadirman 

(2004: 95) berpendapat bahwa ”belajar adalah berbuat, berbuat untuk 

mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.  Tidak ada belajar 
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kalau tidak ada ak-tivitas”. Senada dengan hal di atas, Gie (1985: 6) 

mengatakan bahwa: 

“Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada aktivitas yang 

dilakukannya selama proses pembelajaran. Aktivitas belajar ada-lah 

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang di-lakukan 

seseorang yang mengakibatkan,  perubahan dalam dirinya, berupa 

perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya ter-gantung pada 

sedikit banyaknya perubahan.”  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadirman (2004: 99) bahwa:  

“Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar 

itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik.  Aktivitas dalam proses 

belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, 

mencatat, mendengar, berfikir, membaca, dan se-gala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar.” 

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa 

dalam pengorganisasian pengetahuan, apakah mereka aktif atau pasif.  

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran.  Berkenaan dengan hal tersebut, Paul B. Dierich (dalam 

Sadiman, 2004:101) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 

antara lain sebagai berikut.  
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1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, mem-baca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, dan 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: me-lakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8) Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup”. 

c. Toleransi dalam Pembelajaran 

  Toleransi adalah suatu perilaku manusia yang tidak menyimpang 

dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap 

tindakan yang orang lain lakukan  (Dewapedia:2009 ). 
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d. Kontekstual  

  Menurut Nurhadi (2005: 5) pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari 

dengan melibatkan ketujuh komponen utama pembelajaran efektif yaitu 

kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, 

dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment untuk mengetahui 

kemampuan siswa maka guru mengadakan tes dengan cara memberikan 

lembar soal kepada siswa. 

  Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang ajarkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual merupakan 

prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami 

makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam 

lingkungan sosial dan budaya masyarakat. 

Proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemprosesan 

informasi, individualisasi dan interaksi sosial. Pemprosesan informasi 

menyatakan bahwa peserta didik mengolah informasi, memonitornya, 

dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti 
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pemprosesan informasi adalah proses memori dan proses berfikir. 

Individualisasi beraksentuasi pada proses individu membentuk dan 

menata realitas keunikannya. Mengajar dalam hal tersebut adalah upaya 

membantu individu untuk mengembangkan sesuatu yang produktif 

dengan lingkungannya dan memandang dirinya sebagai pribadi yang 

cakap, sehingga mampu memperkaya hubungan antar-pribadi dan lebih 

cakap dalam pemprosesan informasi. Interaksi sosial menekankan pada 

hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat. Interaksi sosial 

memusatkan pada proses dimana kenyataannya ditawarkan secara sosial. 

  Prinsip pembelajaran kontekstual yang pertama adalah saling 

ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan merumuskan bahwa 

kehidupan ini merupakan suatu system. Lingkungan belajar merupakan 

system yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan 

komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Berdasarkan 

prinsip itu dalam belajar memungkinkan peserta didik 

mengidentifikasikan hubungan yang menghasilkan pemahaman-

pemahaman. 

Prinsip yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi merujuk pada 

entitas-entitas yang beranekaragam dari realitas kehidupan di sekitar 

peserta didik. Keanekaragaman  mendorong berfikir kritis peserta didik 

untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka 

ragam itu. Peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan itu ada. 
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  Pembelajaran kontekstual memusatkan pada bagaimana peserta 

didik mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, apa manfaatnya, 

dalam status apa mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana 

mereka mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. 

 Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai 

berikut:  

a. Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.  

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.  

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) dengan 

berbagai cara. 

e.  Kerja Kelompok 

  Menurut Hafiz (2010) kerja kelompok yaitu suatu cara menyajikan 

materi pelajaran dimana guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok atau group tertentu untuk menyelesaikan tugas yang telah 

ditetapkan, dengan cara bersama-sama. Dalam kegiatan ini guru 

melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan lembar 

observasi. Berikut ini pendapat Dyah (2009:02) tentang pengertian kerja 
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kelompok yaitu: ”kerja kelompok adalah suatu cara penyajian pelajaran 

dengan cara siswa mengerjakan sesuatu (tugas) dalam situasi kelompok 

dibawah bimbingan guru”. Sementara menurut Robert L. Cilstrap dan 

William R. Martin dalam Roestiyah (1982:74) mengatakan bahwa ”kerja 

kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah 

kecil diorganisir untuk kepentingan belajar”. 

Demikian pula pendapat (Daryanto, 1993:45) ”kerja kelompok adalah 

bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri 

ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil”. Kerja kelompok dapat 

diartikan sebagai suatu upaya atau tindakan dari seluruh komponen kelas 

secara sama-sama melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 

produktif yang berlandaskan norma, dan komunikasi dalam keeratan. 

(Roestiyah, 2001:15).Istilah kerja kelompok dapat pula diartikan sebagai 

bekerjanya sejumlah siswa, bagi sebagai anggota kelas secara 

keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih 

kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Kerja 

kelompok ditandai oleh:  

1) Adanya tugas bersama 

2) Pembagian kelompok dalam kelompok 

3) Adanya kerjasama antara kelompok dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. (Roestiyah, 2001:15). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru untuk mengefektifkan metode 

kerja kelompok, antara lain: 

http://www.vionetpalu.com/2012/09/tujuan-dari-pembelajaran.html
http://www.vionetpalu.com/2012/09/tujuan-dari-pembelajaran.html
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a. Mengelompokan siswa berdasarkan kemampuan atau pertimbangan  

  lain yang relevan dengan tugas. 

b. Membagikan tugas kepada setiap kelompok. 

c. Mengawasi dan memberikan motivasi kepada setiap kelompok; untuk  

  bekerja sebaik-baiknya (semua aktif berpartisipasi). 

d. Membantu kelompok yang memerlukan 

e. Memberi balikan pada tiap pembelajaran siswa 

f.  Memimpin kegiatan kulminasi dalam bentuk pertanyaan jawaban  

  kepada setiap kelompok. (Roestiyah, 2001:16).  

H. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai 

masalah yang penting (Sugiyono, 2009). 

Setiap proses belajar mengajar, pengajar perlu memanfaatkan adanya 

berbagai macam  media  pembelajaran supaya mendorong siswa lebih cepat 

menyerap informasi yang disampaikan, tiap pengajar mempunyai kesenangan 

atau keahlian di dalam memilih media pengajaran. Media atau sumber belajar 

tersebut misalnya lingkungan, televisi, majalah atau media lainnya. Bagi para 

siswa, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi akan 

dapat memicu sekaligus dapat meningkatkan motivasi dalam proses 

pembelajaran mereka. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila ada 

media atu alat yang mendukungnya (Syukur, 24: 2008). 

http://www.vionetpalu.com/2012/09/definisi-hakikat-belajar.html
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Kegiatan pembelajaran yang bersifat kontekstual , siswa diajak 

berfikir mengembangkan dan menggali informasi secara luas mengenai 

situasi dan lingkungan yang mereka rasakan. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan di lapangan seperti membahas dan mengamati materi atmosfer 

yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim antara lain mengenai suhu udara, 

kelembaban udara dan angin, mengambil fakta yang ada di sekitar 

lingkungan siswa.  

Ketersediaan media lingkungan sebagai media pembelajaran telah 

mendorong tumbuhnya motivasi dan variasi belajar siswa sehingga siswa 

lebih aktif, berfikir secara kritis serta menghubungkan pemahaman siswa 

terhadap penerapan pada kehidupan nyata. Berikut ini adalah kerangka 

berfikir dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

Media pembelajaran lingkungan, materi atmosfer: 

1. Sumber belajar utama buku teks, lembar kerja siswa 
2. Sumber dan media belajar terbatas dan kurang variatif 
3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran 

Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi 

Siswa lebih aktif dan termotivasi untuk memanfaatkan 

lingkungan sebagai media pembelajaran geografi 

Hasil belajar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kesesi, terletak di Jl. 

Raya Kaibahan No.82 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 September sampai 2 

Oktober 2012. 

2. Subyek Penelitian 

  Dalam penelitian ini yang subyek penelitiannya adalah siswa kelas 

kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

3.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah totalitas semua nilai dari yang mungkin, hasil 

menghitung maupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari (Sudjana, 2005).  

 Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Kesesi tahun pelajaran 20012/2013. 

Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini adalah  206 siswa yang 

terdiri dari 6 kelas dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Rincian siswa kelas X SMA Negeri 1 Kesesi 

No. Kelas Jumlah siswa 

1. X.1 34 

2. X.2 34 

3. X.3 36 

4. X.4 35 

5. X.5 34 

6. X.6 33 

Jumlah 206 

Sumber: Data Sekunder 2011 

b.  Sampel 

   Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil harus representative/mewakili (Sugiyono, 2005:56). Teknik 

sampling yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik purposive 

sampling, yaitu dalam penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang 

dibuat peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah diketahui. Sampel yang dipakai adalah kelas X.2 yang berjumlah 

34 siswa. 

   Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena 

subyek yang diambil adalah atas pertimbangan berdasarkan kelas 

unggulan. 

B. Desain Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan pembelajaran yang afektif dengan pemanfaatan lingkungan 
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sebagai media pembelajaran geografi. Desain dalam penelitian ini adalah 

dengan observasi yang dilakukan sebelum terjun langsunng ke lapangan. 

Agar penelitian sesuai dengan tujuan perlu disusun prosedur 

pelaksanaan penelitian. Adapun prosedur penelitian ini sebagai berikut. 

1. Persiapan penelitian 

a. Melakukan observasi awal di sekolah untuk megidentifikasi 

masalah dan situasi lingkungan sekolah dengan bertanya kepada 

guru dan siswa. 

b. Melakukan pengamatan di lingkungan yang akan digunakan untuk 

proses pembelajaran materi atmosfer. 

c. Menentukan titik-titik daerah yang akan dijadikan proses 

pembelajaran mengenai materi atmosfer.  

d. Mempersiapkan alat-alat yang akan diperlukan pada saat 

penelitian. 

2. Pelaksanaan penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kesesi pada tanggal 

18 September sampai 2 Oktober 2012.  

C. Metode Pengumpulan Data 

  Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat 

pengumpul data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Merumuskan 

alat pengumpul data berkenaan dengan metode pengumpulan data yang 

dipergunakan  dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Metode Tes 

 Pada penelitian ini metode tes digunakan untuk mengetahui 

pencapaian hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dimaksud berupa hasil 

belajar kognitif yaitu hasil belajar yang dinilai berdasarkan atas ranah 

kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Tes ini dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan dengan tujuan 

mendapatkan data yang menunjukkan peningkatan hasil belajar. 

  Tes pilihan ganda dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan 

materi siswa setelah mempelajari materi atmosfer di lapangan. Tes pilihan 

ganda berjumlah 30 butir soal yang masing-masing disediakan 5 alternatif 

jawaban. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

soal. 

2. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan 

tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan 

harian dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang jumlah guru dan siswa.  

3. Metode observasi 

 Metode ini digunakan untuk mengecek data. Data hasil 

pengamatan tentang pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada saat 

mengecek data yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran 

untuk menentukan hasil belajar. 
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D. Analisis Data 

1. Analisis Test 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu 

instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Apabila dalam mengungkapkan data variabel yang diteliti 

secara tepat. Untuk validitas butir soal dihitung dengan menggunakan 

rumus korelasi product-moment yaitu: 

     
     (  )(  )

√*     (  ) +*     (  ) +
 

  (Arikunto 2006:72) 

keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara X dan Y 

X : skor tiap butir soal 

Y : skor total yang benar dari tiap subjek 

N  : jumlah peserta tes 

Kemudian harga rxy yang diperoleh dibandingkan dengan rtabel 

product-moment dengan taraf signifikan 5%. Jika harga rhitung>rtabel, maka 

butir soal yang diuji bersifat valid. Hasil perhitungan uji validitas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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3.2. Tabel Hasil Validitas 

No rxy rtabel kriteria 

1 0.693 0.345 valid 

2 0.798 0.345 valid 

3 0.385 0.345 valid 

4 0.616 0.345 

 

 

valid 

5 0.751 0.345 valid 

6 0.679 0.345 valid 

7 0.646 0.345 valid 

8 0.268 0.345 TIDAK 

9 0.728 0.345 valid 

10 0.578 0.345 valid 

11 0.618 0.345 valid 

12 0.405 0.345 valid 

13 0.535 0.345 valid 

14 0.728 0.345 valid 

15 0.557 0.345 valid 

16 0.602 0.345 valid 

17 -0.010 0.345 TIDAK 

18 0.610 0.345 valid 

19 0.578 0.345 valid 

20 0.585 0.345 valid 

21 0.196 0.345 TIDAK 

22 0.495 0.345 valid 

23 0.424 0.345 valid 

24 0.712 0.345 valid 

25 0.146 0.345 TIDAK 

26 0.505 0.345 valid 

27 0.505 0.345 valid 

28 0.189 0.345 TIDAK 

29 0.553 0.345 valid 

30 0.507 0.345 valid 
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Berdasarkan  tabel diatas diperoleh keterangan dari 30 soal 

banyaknya soal yang tidak valid sebanyak 5 yaitu soal nomor 8, 17, 

21, 25, 28 sehingga kelima soal tersebut tidak dipakai dalam soal 

pretest dan postest. 

b. Reliabilitas 

 Suatu tes dikatakan reliabel jika tes tersebut dipercaya dan 

konsisten. Untuk mengetahui reliabilitas tes obyektif dihitung 

menggunakan rumus K-R 20 yaitu: 

     (
 

   
) (

      

  
)  

       (Arikunto 2006:100) 

keterangan: 

r11: reliabilitas tes secara keseluruhan 

p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = p - 1). 

n : banyaknya item 

S : standar deviasi dari tes (akar dari varians)   

   Harga  r11  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel  

dengan taraf signifikansi 5%, jika harga rhitung> rtabel maka dapat 

disimpulkan bahwa soal tersebut adalah soal yang reliabel. 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang berjumlah 30 soal pilihan 

ganda diperoleh nilai reliabilitas soal sebesar 0,92. Dari nilai 

reliabilitas tersebut soal bersifat reliabel, sebab nilai reliabilitas (r11) 

yang diperoleh lebih besar dari rtabel yaitu 0,312. 
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2. Analisis Butir Soal 

a. Analisis Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu 

sukar, karena soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha dalam pemecahannya. Soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk memecahkannya. Tingkat kesukaran soal 

ditentukan dengan rumus: 

   
 

  
 

       (Arikunto 2006:210). 

keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab itu dengan betul 

JS : Jumlah seluruh peserta tes 

Kriteria yang menunjukkan tingkat kesukaran soal adalah:    

0,00    <P   ≤ 0,30 maka dikategorikan soal sukar 

0,30    <  P   ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang 

0,70    <  P   ≤ 1,00 maka dikategorikan soal mudah 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal pada uji coba soal diperoleh 1 

soal dikategorikan sukar, 8 soal dikategorikan sedang dan 21 soal 

dikategorikan mudah. Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran 

soal dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Rekapitulasi Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah keterangan 

Mudah 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30 

21 

Nomor soal 1, 2, 4, 5, 6, 9, 

10, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 

24, 26, 29, 30 dipakai, 

kecuali nomor soal 8, 17, 

25, 28 

Sedang 
7, 11, 12, 13, 

20, 21, 22, 27 
8 

Nomor soal 1, 9, 17, 19, 

23, 31, 34, 37 dipakai, 

kecuali nomor soal 21 

Sukar 3 1 Nomor soal 3 dipakai 

 

b. Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Rumus untuk 

menentukan indeks diskriminasi adalah: 

         

dengan 

    
  

  
         ,     

  

  
 

keterangan: 

D : daya beda soal (indeks diskriminasi). 

PA : proposi peserta didik kelompok atas yang menjawab benar. 

PB : proposi peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar. 

JA : banyaknya peserta kelompok atas. 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah.  
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BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar. 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar. 

Kriteria soal-soal yang dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 <D ≤ 0,20 maka daya pembedanya jelek. 

0,20 < D ≤ 0,40 maka daya pembedanya cukup. 

0,40 < D ≤ 0,70 maka daya pembedanya baik. 

0,70 < D ≤ 1,00 maka daya pembedanya baik sekali. 

Bila D negatif berarti semua tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknnya dibuang saja (Arikunto 

2006:218).  

Rekapitulasi hasil analisis daya pembeda pada uji coba instrumen 

dapat dilihat dalam tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Rekapitulasi Hasil Analisis Daya Pembeda 

Kriteria Nomor soal Jumlah Keterangan 

Baik sekali 7, 11, 19, 20, 27 5 Terpakai 

Baik 

3, 6, 10, 12, 13, 

15, 23, 24, 26, 

30 

10 Terpakai 

Cukup 
1, 2, 4, 5, 9, 

14,16, 18, 22, 29 
10 Terpakai 

Jelek 8, 17, 21, 25, 28 5 Tidak terpakai 

Tidak baik - - - 
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c. Signifikansi  

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa digunakan rumus 

gain sebagai berikut: 

( )   
(         )  (        )

     (        )
 

      (Wiyanto 2008: 86) 

Kriteria yang digunakan: 

g>  0,7   maka peningkatannya tinggi 

0.3  ≤   g    ≤   0,7  maka peningkatannya sedang 

g     ≤   0,3  maka peningkatannya rendah 

Rata-rata nilai postest dan pretest setiap kelas dibuat dalam 

presentase. 

d. Analisis Lembar Observasi 

  Data dari lembar observasi aktivitas fisik siswa dianalisis 

dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: 

     
 

  
      

      (Purwanto 2009: 102) 

keterangan: 

NP % : presentase nilai yang diperoleh 

R  : jumlah skor yang diperoleh 

SM : jumlah skor maksimal   
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Tabel 3.5.Kriteria Penilaian Lembar Observasi 

Rentang  Keterangan 

0 %      <NP%≤  39 % 

39%  <NP%≤  55% 

55%  <NP%≤  65% 

65% <NP%≤  79% 

79% <NP%≤100%  

Tidak baik (gagal) 

Kurang 

 Cukup  

Baik 

Baik sekali 

        (Arikunto 2006:245) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

e. Letak Lokasi Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam pelitian ini adalah SMA Negeri 1 Kesesi. 

Secara administratif SMA Negeri 1 Kesesi berlokasi di Jl. Raya 

Kaibahan No. 82 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

 Batas-batas Kecamatan Kesesi secara geografis adalah sebagai berikut: 

Sebelah timur  : Kecamatan Kajen. 

Sebelah barat  : Kecamatan Bodeh.  

Sebelah selatan  : Kecamatan Bodeh. 

Sebelah utara  : Kecamatan Sragi. 

f.Kondisi Sekolah 

 Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten 

Pekalongan untuk kelas X ada 6 kelas yaitu kelas X.1 sampai kelas X.6, 

dengan jumlah siswa sebanyak 206 siswa. Untuk kelas XI  terdiri dari 6 

kelas yaitu 4 kelas XI IPS dengan jumlah siswa sebanyak 120 dan  2 XI 

IPA dengan jumlah siswa sebanyak 66 siswa, dan kelas XII terdiri dari 

6kelas yaitu 2 kelas XII IPA dengan jumlah siswa sebanyak 66 dan 4 kelas 

XII IPS ada dua kelas dengan jumlah siswa sebanyak 131siswa. 

1) Keliling tanah seluruhnya 10.555 m², yang sudah dipagar permanen. 
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Luas bangunan 3.402 m², luas halaman 1.518 m², luas lapangan 2.040 m². 

2) Luas Tanah yang Dikuasai Sekolah Menurut Status Pemilikan, yaitu 

status milik bersertifikat seluas 6.690 m² dan belum bersertifikat seluas 

3.595 m². 

3) Perlengkapan Sekolah 

 Perlengkapan Administrasi dan perlengkapan belajar mengajar yang 

dimiliki SMA  N 1 Kesesi yaitu 7 komputer di ruang TU, 26 di ruang 

laboratorium komputer, 3 mesin ketik, 4 filing kabinet, 7 meja TU, 8 

kursi TU, 39 meja guru, 39 kursi guru, 436 meja siswa, 625 kursi siswa, 

8 LCD, 19 lemari, 4 TV. 

4) SMA  Negeri 1 Kesesi memiliki 15 ruang teori/kelas, 1 laboratorium 

biologi, 1 laboratorium kimia, 1 laboratorium fisika, 1 ruang komputer, 

perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang BK, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 

ruang  tamu, 1 ruang tata usaha, 1 ruang OSIS/pramuka, 1 kamar mandi 

guru, 4 kamar mandi siswa, 1 gudang alat olahraga, 1 dapur, 1 koperasi, 

4 kantin, 1 mushola, tempat parkir. 

g. Kegiatan Siswa 

 Sebelum siswa terjun ke lapangan adapun langkah-langkah siswa  

melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah, yaitu sebagai berikut: 

1)  Pada jam pelajaran ke-2 setelah penyampaian materi atmosfer di 

kelas, guru dan siswa mempersiapkan semacam sangkar cuaca pada 

lahan yang sudah ditentukan. 

2)  Digantungkan termometer pada sangkar cuaca pada lahan, hindarkan 
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dari sinar matahari secara langsung,. 

3)  Siswa mengamati dan mencatat suhu udara dari jam 07.00-08.00 pada 

lahan di atas tiang setinggi 1-2 meter. 

4)  Saat mengamati kelembaban udara siswa tinggal meletakan 

higrometer ditempat yang sudah diketahui kelembabannya, karena 

higrometer bekerja secara otomatis. 

5)  Saat mengamati arah mata angin siswa menggantungkan 2 plastik di 

atas 2 tiang setinggi 2 meter dan 10 meter. 

6)  Siswa mulai berdiskusi dengan teman sekelompok untuk memberi 

tanggapan. 

  Dalam pemanfataan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu 

dengan mengamati suhu udara, kelembaban udara dan angin, siswa 

perlu adanya penilaian secara psikomotorik, yaitu: 

1)  Hasil belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar guru memberikan tes kepada siswa 

yaitu dengan cara memberi siswa lembar soal yang berkaitan dengan 

atmosfer sebelum guru menjelaskan secara lengkap di dalam kelas 

dan sebelum terjun kelapangan. 

Hasil Belajar siswa adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan-

keterampilan. Setiap kegiatan belajar dapat menumbuhkan suatu 

perubahan yang khas. Dengan pembelajaran di lingkungan siswa 

kelas X.2 memiliki minat menggunakan lingkungan sebagai media 
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pembelajarannya, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Siswa yang memiliki nilai rendah mereka cenderung memiliki sifat 

yang lebih malas dibandingkan siswa lain , tetapi nilai 72 dan 76 

sudah merupakan perjuangaan yang baik bagi mereka karena 

menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi 

materi atmosfer yang mampu meningkatkan pemahaman dan minat 

siswa tersebut, sedangkan nilai tertinggi 92 dan 84 diperoleh oleh 

siswa yang aktif dan antusias dalam memahami penguasaan materi 

atmosfer dalam pembelajaran geografi.  

 

Gambar 4.1 Guru Menerangkan Materi Atmosfer 

  Hasil belajar yang dicapai siswa adalah dari soal ulangan 

pada akhir materi yang sudah dilakukan dalam pengajaran di kelas. 

     

 Gambar. 4.2. Siswa Mengikuti Ulangan Harian ( post-test) 
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2)  Aktivitas Siswa 

  Didalam penelitian ini, aktivitas siswa  diartikan sebagai segala 

tindakan yang dilakukan oleh siswa ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Untuk mengetahui aktivitas siswa tersebut maka guru 

melakukan observasi langsung dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa. sebelum menuju ke lapangan siswa dibagi 

menjadi 5 kelompok yang dipilih secara acak. 

 

Gambar 4.3. Siswa Menuju ke Lapangan 

Siswa mengamati dan mencatat tentang arah angin yang dilakukan 

di lahan sawah, dengan menggunakan tiang yang diberi plastik. 

 

3)  Toleransi dalam Pembelajaran 

 Cara memperoleh data ini yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan dengan menggunakan lembar observasi. Selama siswa 

melakukan observasi di lapangan guru tidak hanya menilai siswa 

dari segi kreativitas, disini guru juga menilai sikap toleransi dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di lapangan yaitu dari cara 
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siswa menghargai dan menghormati pendapat orang lain, saling 

membantu satu sama lain, tidak gaduh, dan peduli lingkungan. 

\  

Gambar 4.4 Siswa saat Observasi di Lapangan 

Masing-masing kelompok mengamati 1 termometer yang 

ditempatkan pada tiang 1- 2 meter, kegiatan ini siswa dapat 

mengetahui suhu udara dari jam 07.00- 17.00. 

 

Gambar 4.5. Siswa Mengamati Termometer pada Tiang 

4)  Kontekstual  

  Untuk mengetahui kemampuan siswa maka guru mengadakan 

tes dengan cara memberikan lembar soal kepada siswa. aspek yang 

dinilai yaitu kontruktivitas, bertanya, menemukan, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian sebenarnya. 
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 Gambar 4.6. Siswa Mencatat Hasil Pengamatan 

5)  Kerja Kelompok 

   Dalam kegiatan ini guru melakukan pengajaran langsung 

dengan menggunakan lembar observasi. Kerja kelompok yang 

dilakukan siswa membantu siswa untuk mendapat informasi secara 

lengkap, saling terbuka, kesetiakawanan, dan saling 

bertanggungjawab. 

 

 Gambar 4.7 Diskusi Siswa saat di Lapangan 

Dari kegiatan siswa di atas pemanfaatan lingkungan sebagai 

media pembelajaran pada siswa kelas X.2, maka siswa dapat 

meningkatkan motivasi belajar, mengenal lingkungan secara langsung, 
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meningkatkan ketrampilan dalam memecahkan masalah, dan 

meningkatan kemandirian belajar siswa. 

9. Deskripsi Data Penelitian 

 Pada hasil penelitian ini akan dipaparkan mengenai hasil penilaian 

pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi. 

a. Deskriptif Tahap Awal Hasil Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan tentang pemanfaatan lingkungan sebagai 

media pembelajaran geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan mata pelajaran geografi pokok bahasan 

Atmosfer  tahun 2012/2013. Kriteria  nilai hasil belajar siswa tentang 

materi atmosfer dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Kriteria Hasil Belajar 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2012 

 

b. Hasil Analisis Tahap Akhir 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar 

siswa aspek kognitif. Perolehan nilai hasil belajar siswa disajikan 

pada Tabel 4.2. 

No Interval Nilai Kriteria 

1 90 – 100 Sangat Baik 

2 80 - < 90 Baik 

3 70 - < 80 Cukup Baik 

4 60 - < 70 Kurang Baik 
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Tabel 4.2. Gambaran Umum Hasil Kognitif Post Test 

Sumber Variasi Post Test 

Jumlah siswa 34.00 

Nilai rata-rata 80.59 

Simpangan baku 5.67 

Nilai tertinggi 92.00 

Nilai terendah 72.00 

Rentang 20.00 

 Sumber:  Hasil Penelitian Tahun 2012 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan nilai rata-rata siswa 

kelas X = 80.59 simpangan baku = 5.67, nilai tertinggi = 92.00, dan 

nilai terendah adalah 72.00. 

c. Presentase Nilai Hasil Belajar Siswa 

Tabel. 4.3 nilai hasil belajar siswa 

No. Interval 

Nilai 

Banyak 

Siswa 

Keterangan 

1. 90- <100 2 Kedua siswa tersebut mendapat 

nilai tertinggi yaitu 92 

2. 80- < 90 19 Diperoleh 7 siswa mendapat 

nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 

84, 4 siswa mendapat nilai 88. 

3. 70 - < 80 13 Diperoleh 4 siswa mendapat 

nilai 72, 9 siswa mendapat nilai 

76. 

4. 60- < 70 -  

 

Berdasarkan dari tabel di atas diperoleh nilai siswa >75 berjumlah  

30 siswa. jadi penghitungan presentasinya adalah sebagai berikut: 

% 
= 

Jumlah siswa dengan nilai > 75 
X 100% 

  

Jumlah siswa 

   
            

 
= 

30 
X 100% 

      

 

34 

         = 88. 235 % 
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Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran 

dengan media lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 

B. Pembahasan 

  Karakteristik pembelajaran geografi lebih menekankan pada objek 

kajian yang berkaitan dengan bumi serta interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya. Bumi sebagai kajian utama dalam pembelajaran geografi 

cakupannya sangat luas. Di kelas X banyak konsep geografi yang bersifat 

abstrak sehingga agak sulit dipahami peserta didik mengingat mereka baru 

lulus SMP. Sejatinya geografi sudah dikenal peserta didik sejak di bangku SD 

dan SMP  melalui mata pelajaran IPS terpadu. Namun, ketika di bangku SMA 

masih banyak diantara peserta didik yang belum sepenuhnya memahami mata 

pelajaran geografi salah satunya adalah atmosfer. Karena sulit dipahami maka 

sebagian peserta didik menganggap geografi sebagai pelajaran yang tidak 

menarik dan membosankan sehingga kurang diminati. 

  Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan karena siswa lebih mampu memahami materi 

atmosfer dengan terjun langsung ke lingkungan, dan siswa lebih 

mengekspresikan diri terhadap lingkungan. Dengan demikian sudah saatnya 

kita melakukan perubahan sistem pembelajaran dari cara konvensional 

menjadi pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media 

pembelajaran.  
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 Proses belajar mengajar didalam kelas tidak selamanya efektif tanpa 

adanya alat peraga sebagai pengalaman pengganti yang dapat memperkuat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Akan tetapi, 

minimnya alat peraga menyebabkan guru perlu menanamkan materi, 

sedangkan lingkungan sekitar cukup potensial dijadikan media pengajaran 

sebagai  pengalaman langsung yang tidak begitu saja dilupakan oleh siswa, 

karena lingkungan tersebut mudah untuk diketahui siswa.  

  Guru harus sering memanfaatkan sumber atau media belajar yang 

terdapat di lingkungan kita, baik di sekitar sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah. Betapapun kecil atau terpencil suatu sekolah sekurang-kurangnya 

memiliki empat jenis yang sangat kaya dan bermanfaat, yaitu : 

1. Masyarakat desa atau kota di sekeliling 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 belajar mengajar. 

4. Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dimasyarakat cukup menarik 

perhatian siswa. Ada peristiwa yang tidak dapat dipastikan berulang 

kembali. Jangan lewatkan peristiwa itu tanpa adanya catatan pada buku 

atau alam pikiran siswa. 

  Pada intinya apapun model pembelajaran yang diberikan kepada 

siswa, selama proses pembelajaran berjalan kondusif, hasil belajar yang baik 

tentunya bukan hal yang sulit untuk siswa banggakan kepada orangtuanya. 
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Semoga penelitian ini menginspirasi para guru untuk menggunakan 

lingkungan sebagai media pembelajaran jika pemanfaatan lingkungan sebagai 

media pembelajaran kurang memungkinkan untuk digunakan, hal ini tentunya 

dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada mata 

pelajaran geografi pokok bahasan atmosfer. 



 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan  diperoleh simpulan 

sebai berikut. 

1. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran geografi pada siswa 

kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan 

mengenalkan lingkungan secara langsung pada siswa dengan pembelajaran 

di luar kelas. 

2. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran berpengaruh 

terhadap hasil belajar geografi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan, yaitu dengan pembelajaran di lingkungan nilai 

siswa menjadi meningkat yaitu presentase 88.235% dengan kriteria” 

Baik”. 

3. Faktor-faktor penghambat dari pemanfaatan lingkungan dalam 

pembelajaran geografi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kesesi 

Kabupaten Pekalongan antara lain tidak terjadinya fenomena alam yang 

akan dijadikan materi pembelajaran pada waktu yang diinginkan sehingga 

proses pembelajaran tersendat, waktu pembelajaran terlalu singkat, 

sulitnya mengkondisikan siswa saat dilapangan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis akan mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran geografi yang membahas berbagai fenomena di bumi 

termasuk fenomena yang sifatnya abstrak hendaknya menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi khususnya media visual agar meningkatkan 

minat peserta didik sekaligus meningkatkan hasil belajar. 

2. Untuk guru yang memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran 

perlu meningkatkan kompetensi guru yang berkenaan dengan pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber pembelajaran geografi.  

3. Mengingat pelaksanaan pembelajaran ini hanya tiga kali pertemuan, 

sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Bagi guru yang ingin 

mencoba melakukan proses pembelajaran ini perlu ditingkatkan kualitasnya 

terutama dalam hal instrumen penilaian khususnya pedoman observasi dan 

tes yang digunakan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Kesesi 

Mata Pelajaran : Geografi  

Kelas/ Semester : X/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : Menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 

A. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

1. Mengungkap kembali ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya. 

2. Menganalisa dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim (penyinaran, suhu, 

angin, awan, kelembaban, curah, peta dunia, persebaran negara-negara dan 

jenis iklimnya. 

 Karakteristik siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence) 

Jujur (fairnes) 

Kewarganegaraan (citizenship) 

 

B. Materi Pembelajaran : 

1. Pengertian atmosfer 

Lampiran 1 
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2. Unsur-unsur cuaca dan iklim 

C. Metode Pengajaran : 

1. Ceramah bervariasi. 

2. Praktek lapangan 

3. Diskusi 

4. Inquiry 

5. Tanya Jawab 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

Pendahuluan : 

1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 

2. Motivasi dengan mengajukan pertanyaan : 

- Apa kalian tahu tentang udara? 

3. Apersepsi : 

- Berikan beberapa manfaat udara dalam kehidupan sehari-hari! 

Kegiatan Inti. 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan ekplorasi, guru : 

 Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

 Menjelaskan pengertian atmosfer dan unsur-unsur cuaca dan iklim. 

 Membawa siswa ke luar kelas dengan membawa termometer. 

 Menyuruh siswa untuk mengamati suhu udara di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan konfirmasi 
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 Diskusi tentang suhu udara 

 Diskusi tentang kelembaban udara 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 

Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remidi, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik. 

 

E. Sumber Belajar : 

1. Buku Geografi kelas X 

2. Guru 

3. Lingkungan sekolah  
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F. Penilaian Hasil Belajar : 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

 Mengungkap ciri-

ciri lapisan 

atmosfer dan 

pemanfaatannya. 

 

 

 Menganalisa 
dinamika unsur-

unsur cuaca dan 

iklim (penyinaran, 

suhu, angin, awan, 

kelembaban, curah, 

peta dunia, 

persebaran negara-

negara dan jenis 

iklimnya. 

 

Tes lisan 

 

 

 

 

Praktek 

lapangan 

Pertanyaan 

lisan 

 

 

 

Lembar 

pengamatan 

Sebutkan manfaat udara 

dalam kehidupan sehari-

hari! 

Amatilah dan identifikasi 

lingkungan disekitar 

sekolah! 

 

Hitung suhu udara yang 

kalian amati! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Kesesi 

Mata Pelajaran : Geografi  

Kelas/ Semester : X/ 1 (satu) 

Standar Kompetensi : menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi Dasar : Menganalisis atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

Alokasi Waktu : 1 X 45 menit 

A. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

- Menganalisa dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim (penyinaran, suhu, 

angin, awan, kelembaban, curah, peta dunia, persebaran negara-negara 

dan jenis iklimnya. 

 Karakteristik siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya (Trustworthines) 

Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tekun (diligence) 

Jujur (fairnes) 

Kewarganegaraan (citizenship) 
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B. Materi Pembelajaran : 

1. Pembagian unsur-unsur udara beserta pengertiannya 

2. Pengenalan alat yang digunakan untuk mengetahui suhu udara, kelembaban 

udara. 

C. Metode Pengajaran : 

1. Ceramah bervariasi. 

2. Praktek lapangan 

3. Diskusi 

4. Inquiry 

5. Tanya Jawab 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

Pendahuluan : 

1. Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 

2. Motivasi dengan mengajukan pertanyaan : 

- Apakah kalian pernah melihat alat seperti termometer? 

3. Apersepsi : 

- Bagaimana cara kerja termometer! 

Kegiatan Inti. 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan ekplorasi, guru : 

 Membawa siswa ke luar kelas untuk mengamati kondisi 

lingkungan sekitar sekolah 
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 Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan tentang 

suhu udara  

 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati termometer yang 

dipasang di tiang sepanjang 1-2 meter dan berdiskusi dengan teman 

sekelompok 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan konfirmasi 

 Diskusi tentang suhu udara 

 Diskusi tentang kelembaban udara dan angin 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 

Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remidi, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik. 
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E. Sumber Belajar : 

1. Buku Geografi kelas X 

2. Guru 

3. Lingkungan sekolah   

F. Penilaian Hasil Belajar : 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

- Menganalisa 

dinamika unsur-

unsur cuaca dan 

iklim (penyinaran, 

suhu, angin, awan, 

kelembaban, curah, 

peta dunia, 

persebaran negara-

negara dan jenis 

iklimnya. 

 

 

 

Praktek 

lapangan 

 

Lembar 

pengamatan 

Amati dan tentukan suhu 

udara yang ada di tiang 

sepanjang 1-2 meter dari 

jam 07.00-17.00 

diskusikan dengan teman 

sekelompok! 
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Lampiran 2 

SILABUS 

Nama Sekolah   :  SMA Negeri 1 Kesesi  

Mata Pelajaran   :  Geografi 

Kelas / Jurusan   :  X 

Semester   :  1 ( satu ) 

Alokasi Waktu   :  2 x 45 menit 

Standar Kompetensi  :  1. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

Kompetensi 

Dasar 

Karakter Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/me

dia 

pembelajar

an 

Teknik Bentuk Contoh 

1.1  Menganalisis 

atmosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jujur 

 

 cermat 

 

 

 Saling 

menghargai 

 

 

 Atmosfer 

 

1).Ciri-ciri  

lapisan     

atmosfer 

 

2).Unsur-unsur 

cuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifika

si atmosfer dan 

pemanfaatannya 

melalui gambar 

struktur lapisan 

atmosfer 

 Mengamati 

dinamika unsur-

unsur cuaca dari 

iklim 

(penyinaran, 

suhu, angina, 

awan, 

kelembaban, 

serta curah 

hujan) di sekitar 

sekolah. 

 

 Mengungkap kembali 

ciri-ciri lapisan atmosfer 

dan pemanfaatannya. 

 

 Menganalisa dinamika 

unsur-unsur cuaca dan 

iklim (penyinaran, suhu, 

angin, awan, kelembaban, 

curah, peta dunia, 

persebaran negara-negara 

dan jenis iklimnya. 

 Menentukan jenis iklim 

berdasarkan tipe iklim 

Schimdt-Ferguson 

 Tes lisan 

 

 

 

Praktek 

lapangan 

 

 Kerja    

kelompok 

 

Tes tulis 

Daftar 

pertanyaan 

 

 

lembar 

observasi 

 

 

 

Tes pillihan 

ganda 

 Sebutkan manfaat 

udara dalam 

kehidupan sehari-

hari! 

 Amati dan 

catatlah suhu udara 

pada jam 07.00-

17.00 di sekitar 

sekolah 

 Lapisan tempat 

terjadinya 

fenomena cuaca 

dan iklim adalah... 

a.   Troposfer 

b. Stratosfer 

c.    Mesosfer 

d. Eksosfer 

e.    Atmosfer 

3 x 45 

 

 

 

 

Buku,  

LKS, 

Lingkungan  
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X.2 

SMA N 1 KESESI 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

NO NAMA SISWA JENIS 

KELAMIN 

KODE 

1. ANGGI FITRIASIH P P-01 

2. AYU GINAR PRATIWI P P-02 

3. DEWI HARTANTI P P-03 

4. DHANIEL ERLANGGA L P-04 

5. DIAN PURNAMAWATI P P-05 

6. DIYANTORO L P-06 

7. ENI NURAENI P P-07 

8. ERDI GUNADI L P-08 

9. EVA RIZQIYAH P P-09 

10. FARID ABDULLAH L P-10 

11. FIRMAN SETIAWAN L P-11 

12. GUNAWAN HERMANTO L P-12 

13. HILAWATUN NISA P P-13 

14. INTA APRIL YANI P P-14 

15. ISMAIL L P-15 

16. JUMIATI P P-16 

17. KANTI ISMAWATI P P-17 

18. KAROLINA P P-18 

19. LUVIANA AGUSTIN P P-19 

20. MAYASARI BEKTI P P-20 

21. MUH. ADITYA ADAM K. L P-21 

22. NASIROH P P-22 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH P P-23 

24. NUR VITRIANA LESTARI P P-24 

25. RINI AYU SUCIKA P P-25 

26. RUDY PRABOWO L P-26 

27. SAPTO AJI HUTOMO L P-27 

28. SEPTIKA TWENTI P P-28 

29. SITI ROPIQOH P P-29 

30. SYLVI YUNIANTIKA P P-30 

31. TURAHMI P P-31 

32. TUTI SURYANI P P-32 

33. WEIKE KISTI MURDIANA P P-33 

34. YOLAN YULIANA P P-34 

 

Lampiran 3 
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  SOAL ULANGAN HARIAN( POSTTEST) 

Mata Pelajaran     : Geografi 

Kelas /Semester   : X/I 

  Waktu             : 45 menit 

Petunjuk mengerjakan soal : 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan kelas saudara pada kotak 

yang sudah disediakan! 

2. Kerjakan soal dengan memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang 

anda anggap paling benar a, b, c, d, dan e. 

Periksa kembali jawaban anda sebelum diserahkan kepada guru 

 

1. Bumi tempat tinggal kita diselimuti oleh lapisan gas yang disebut.... 

a.    Troposfer   d.    Eksosfer    

b.    Stratosfer   e.    Atmosfer 

c.    Mesosfer    

2. Lapisan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim adalah.... 

a.    Troposfer    d.    Eksosfer 

b.    Stratosfer    e.    Atmosfer 

c.    Mesosfer  

3. Lapisan paling atas dari gas yang menyelimuti bumi adalah.... 

a.    Troposfer   d.    Eksosfer 

b.    Stratosfer    e.    Atmosfer 

c.    Mesosfer   

4. Cuaca adalah.... 

a.    Keadaan atmosfer sehari-hari dalam wilayah yang sempit 

b.    Keadaan lapisan troposfer sehari-hari 

c.    Perubahan struktur gas di atmosfer dalam waktu yang singkat 

Lampiran 4 
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d.    Perubahan struktur gas di lapisan troposfer 

e.    Keadaan atmosfer dalam waktu yang lama dan wilayah yang luas 

5. Iklim adalah.... 

a.    Keadaan atmosfer sehari-hari dalam wilayah yang sempit 

b.    Keadaan lapisan troposfer sehari-hari 

c.    Perubahan struktur gas di atmosfer dalam waktu yang sangat singkat 

d.    Perubahan struktur gas di lapisan troposfer 

e.    Keadaan atmosfer dalam waktu yang lama dan wilayah yang luas 

6. Perbedaan antara cuaca dan iklim terletak pada.... 

a.    Unsur yang membentuknya 

b.    Waktu terjadinya 

c.    Wilayah terjadinya 

d.    Waktu dan wilayah terjadinya 

e.    Proses terjadinya 

7. Alat untuk mengukur kelembaban udara adalah…. 

a. Higrometer   d. Termometer 

b. Barometer   e. Psychometer 

c. Anemometer 

8. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, tekanan udaranya 

semakin…. 

a. Rendah     d. Sama 

b. Tinggi     e. Tidak teratur 

c. Tipis 

9. Penggolongan struktur lapisan atmosfer menjadi beberapa lapisan atmosfer 

didasarkan pada…. 

a. Temperatur    d. Gerak udara 

b. Tekanan udara    e. Ketinggian 

c. Kelembaban      

10. Segala proses yang berhubungan dengan cuaca dan iklim, seperti awan, hujan, 

dan angin terjadi lapisan…. 

a. Stratosfer    d. Troposfer 
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b. Mesosfer    e. Ionosfer 

c. Termosfer 

11. Klasifikasi iklim koppen didasarkan pada…. 

a. Suhu      

b. Ketinggian tempat   

c. Curah hujan  

d. Suhu dan curah hujan  

e. Suhu dan tekanan udara 

12. Terbentuknya angin disebabkan oleh perbedaan …. 

a. Suhu      

b. Tekanan udara     

c. Permukaan bumi 

d. Ketinggian tempat 

e. Kelembaban 

13. Klasifikasi iklim Schmidt-ferguson didasarkan pada …. 

a. Curah hujan     

b. Vegetasi  

c. Suhu 

d. Suhu dan curah hujan 

e. Kelembaban udara 

14. Lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio 

adalah…. 

a. Stratosfer    d. Termosfer 

b. Mesosfer    e. Ionosfer 

c. Troposfer 

15. Salah satu kelebihan dari klasifikasi iklim schmidth ferguson adalah …. 

a. Sesuai untuk daerah tropis 

b. Sangat memperhatikan fluktuasi suhu 

c. Analisis datanya sederhana 

d. Sesuai untuk seluruh dunia 

e. Sangat memperhatikan penguapan 
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16. Garis-garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 

suhu udara sama adalah…. 

a. Isobar      d. Isoseista 

b. Isoterm     e. Isoplet 

c. Isohyet 

17. Perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah uap air 

maksimal (jenuh) di dalam udara pada temperatur dan tekanan udara yang 

sama disebut…. 

a. Kelembapan udara 

b. Kelembapan relatif 

c. Kelembapan absolut 

d. Tekanan udara 

e. Tekanan gradien 

18. Para nelayan tradisional pergi ke laut untuk menangkap ikan memanfaatkan 

hembusan angin…. 

a. Darat     d. Lembah 

b. Laut     e. Musim 

c. Gunung 

19. Pada bulan februari di Indonesia bertiup angin…. 

a. Pasat timur 

b. Pasat tenggara 

c. Muson barat 

d. Muson timur 

e. Muson tenggara 

20. Jenis hujan yang banyak terjadi di daerah khatulistiwa adalah hujan…. 

a. Frontal     d. Siklonal 

b. Zenithal    e. Konveksi 

c. Orografis 

21. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, suhu udaranya semakin 

rendah karena…. 
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a. Tekanan udaranya semakin tinggi 

b. Kandungan oksigennya semakin tinggi 

c. Radiasi dari permukaan bumi semakin berkurang 

d. Adanya udara dingin yang bergerak ke atas 

e. Ketinggian suhu dan angin 

22. Angin yang berganti arah setiap enam bulan sekali adalah angin…. 

a. Bohorok    d. Fohn 

b. Muson     e. Lokal 

c. Pasat 

23. Angin yang bersifat kering dan merusak yang bertiup di Pasuruan dan 

Probolinggo adalah angin…. 

a. Bohorok    d. Brubu 

b. Gending    e. Wambraw 

c. Kumbang 

24. Salah satu jenis angin lokal yang menguntungkan bagi tanaman bawang 

adalah angin…. 

a. Bahorok    d. Kumbang 

b. Gending    e. Brubu 

c. Wambraw 

25. Kelembaban  udara di Indonesia termasuk tinggi. 

 Hal ini disebaban oleh.... 

a. Suhu udara dan tekanan udaranya tinggi 

b. Indonesia terletak di daerah tropika yang dipengaruhi oleh angin muson 

c. Indonesia terletak di daerah tropika yang dipengaruhi oleh angin laut 

d. Indonesia mempunyai suhu yang tinggi dan dikelilingi laut 

e. Wilayah  Indonesia merupakan kepulauan 

 

 

************ Selamat Mengerjakan ************ 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN PRETEST dan POSTTEST 

 

1. E    11. E    21.A 

2. C    12.D    22.B 

3. D    13.A    23.A 

4. A    14.B    24.D 

5. E    15.A    25.A 

6. D    16.A     

7. E    17.B      

8. A    18.B     

9. E    19.C     

10. B    20.B     
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Lampiran 6 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

GEOGRAFI SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 KESESI KABUPATEN 

PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

            

 SUHU UDARA PADA LAHAN SAWAH 

 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Pokok Bahasan : Unsur Cuaca dan Iklim 

a. Suhu udara 

b. Kelembaban udara 

c. Angin 

Waktu   : 2 x 45 Menit 

Identitas   : 

Nama Anggota Kelompok 

1. .....................................  

2. ..................................... 

3. ..................................... 

4. ..................................... 

5. ..................................... 

 

Kelas : .................................... 

A. Tujuan 

1.  Mengetahui suhu udara di atas ( ketinggian 1 m dan 2 m ) lahan sawah. 

2.  Mengetahui besarnya dan saat (waktu) suhu udara maximum dan minimum 

di atas ( ketinggian 1 m dan 2 m) lahan sawah. 

B. Bahan Dan Alat 

1.  Bahan 

Bahan yang digunakan terdiri atas borang pengamatan suhu udara dan alat 

pencatat, serta lahan sawah. 
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2. Alat 

Alat yang digunakan adalah termometer, sangkar cuaca dan penunjuk waktu 

(jam). 

C. Prosedur Kerja 

1. Disiapkan semacam sangkar cuaca pada lahan yang telah ditentukan. 

2. Digantungkan termometer pada sangkar cuaca pada lahan,  hindarkan 

dari sinar matahari secara langsung. 

3. Dicatat suhu udara dari jam 07.00 – jam 17.00 pada lahan di atas 

(ketinggian 1 m dan 2 m).. 

4. Isi kolom pada tabel menurut kelompok masing-masing. 

5. Lengkapi tabel dengan mencatat hasil kelompok lain. 

D. Hasil Dan Pembahasan 

1.  Hasil 

            Tabel pengamatan suhu udara: 

Jam 

Pengamatan 

Kelompok Rata-

rata 

Kondisi 

Suhu 

I II III IV V   

 

 

Max = 

Min = 

07.00       

08.00       

09.00       

10.00       

11.00       

12.00       

13.00       

14.00       

15.00       

16.00       

17.00       

 

a. Deskripsikan hasil dari tabel pengamatan di atas! 

b. Tentukan suhu maximum dari tabel di atas, terjadi pada jam berapa dan 

deskripsikan! 

c. Tentukan suhu minimum dari tabel di atas, terjadi pada jam berapa dan 

deskripsikan! 

d. Apakah ada hari yang hasilnya anomali ( berbeda jauh dari hasil kelompok 

lain)? Mengapa demikian? 
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Lampiran  7 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

GEOGRAFI SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 KESESI KABUPATEN 

PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

            

KELEMBABAN UDARA 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Pokok Bahasan : Unsur Cuaca dan Iklim  

d. Suhu udara 

e. Kelembaban udara 

f. Angin 

Waktu   : 2 x 45 Menit 

Identitas   : 

Nama Anggota Kelompok 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

3. ..................................... 

4. ..................................... 

5. ..................................... 

Kelas : .................................... 

A. Tujuan 

1.  Mengetahui kelembaban udara. 

B. Bahan Dan Alat 

1. Termometer 

2. Higrometer  

3. Kalkulator 

4. Penggaris  

C. Prosedur Kerja 

1. Dibawa ketempat yang telah diketahui kelembabannya. 
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2. Higrometer bekerja secara otomatis, sehingga tinggal diletakkan ditempat 

yang datar. 

3. Lakukan 3 hari berturut-turut. 

D. Hasil Dan Pembahasan 

1.  Hasil 

         Tabel pengamatan kelembaban udara 

     Alat 

 

Hari 

Higrometer (%) Termometer 

Pagi Siang Pagi Siang 

  Bola 

basah 

Bola 

kering 

Bola 

basah 

Bola 

kering 

       

      

       

      

       

      

 

a. Deskripsikan hasil dari tabel di atas! 

b. Perbandingan temperatur pada bola basah dan bola kering.  

Temperatur 

pada bola 

basah 

Temperatur 

pada bola 

kering 

 

Tbk-tbb 

Kelembaban 

(%) 

Keterangan 
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Lampiran 8 

LEMBAR PENGEMATAN 

PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

GEOGRAFI SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 KESESI KABUPATEN 

PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2012/2013. 

            

ARAH MATA ANGIN 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Pokok Bahasan : Unsur Cuaca dan Iklim 

g. Suhu udara 

h. Kelembaban udara 

i. Angin 

Waktu   : 2 x 45 Menit 

Nama Anggota Kelompok 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

3. ..................................... 

4. ..................................... 

5. ..................................... 

Kelas : .................................... 

A. Tujuan 

 Mengetahui arah mata angin dari 2 kantong plastik yang ditempatkan pada 

2 tiang, tiang pertama ± setinggi 2 m dan tiang kedua ± setinggi 10 m ! 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan terdiri atas borang pengamatan angin dan alat 

pencatat. 

2. Alat  

Alat yang digunakan adalah kantong plastik, tiang (bambu). 

C. Prosedur Kerja 

1. Buatlah 2 kantong udara sederhana, misalnya dari kantong plastik untuk 

mengetahui arah mata angin! 
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2. Pasanglah masing-masing kantong udara sederhana tersebut pada 2 tiang  

yang tingginya berbeda tiang pertama ± setinggi 2 m dan tiang kedua ± 

setinggi 10 m ! 

3. Buatlah arah mata angin di bawah tiang tersebut ( tiang sebagai pusat mata 

angin)! 

4. Lakukanlah pencatatan terhadap arah gerakan 2 kantong udara pada 

sebuah tabel seperti contoh di bawah ini! 

5. Lakukanlah pencatatan selama 7 hari! 

6. Berdasarkan hasil pencatatan, buatlah grafik pergerakan udara tersebut! 

7. Buatlah resume atas pergerakan udara tersebut! 

Tabel Pengamatan tiang 1 

No. Tanggal Waktu Arah Keterangan 

S BD B BL U TL T TG  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

Tabel Pengamatan tiang  2 

No. Tanggal Waktu Arah Keterangan 

S BD B BL U TL T TG  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

 

a. Deskripsikan hasil dari masing-masing tabel di atas! 

b. Bandingkan hasil antara tiang 1 dan tiang 2! Mengapa demikian? 

c. Berdasarkan ketinggian masing-masing tiang, termasuk daerah panas 

atau dinginkah daerah sekitar sekolahmu? Jelaskan! 
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Lampiran 9 

NILAI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

MATERI “SUHU UDARA” 

 

No. 

 

Nama Siswa Aktivitas Siswa 

Mencatat  Bertanya Berdiskusi Menanggapi 

1. ANGGI FITRIASIH 20 15 25 25 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 25 20 15 

3. DEWI HARTANTI 15 20 25 20 

4. DHANIEL ERLANGGA 25 20 15 25 

5. DIAN PURNAMAWATI 20 20 20 25 

6. DIYANTORO 15 20 25 20 

7. ENI NURAENI 15 25 20 25 

8. ERDI GUNADI 20 15 20 25 

9. EVA RIZQIYAH 20 20 20 25 

10. FARID ABDULLAH 15 20 25 20 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 15 25 25 

12. GUNAWAN HERMANTO 20 20 20 25 

13. HILAWATUN NISA 20 15 25 25 

14. INTA APRIL YANI 20 15 25 25 

15. ISMAIL 20 15 20 25 

16. JUMIATI 20 15 20 25 

17. KANTI ISMAWATI 20 20 20 25 

18. KAROLINA 20 15 20 25 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 20 20 25 

20. MAYASARI BEKTI 15 20 25 20 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 20 20 25 

22. NASIROH 20 15 20 25 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 15 25 25 

24. NUR VITRIANA LESTARI 20 15 20 25 

25. RINI AYU SUCIKA 20 20 20 25 

26. RUDY PRABOWO 20 20 20 25 

27. SAPTO AJI HUTOMO 15 20 25 20 

28. SEPTIKA TWENTI 20 15 25 25 

29. SITI ROPIQOH 20 15 20 25 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 20 20 25 

31. TURAHMI 15 20 25 20 

32. TUTI SURYANI 20 20 20 25 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 15 20 25 

34. YOLAN YULIANA 20 20 20 25 
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NILAI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

MATERI “KELEMBABAN UDARA” 

 

No. 

 

Nama Siswa Aktivitas Siswa 

Mencatat  Bertanya Berdiskusi Menanggapi 

1. ANGGI FITRIASIH 20 25 15 20 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 15 20 25 

3. DEWI HARTANTI 25 20 20 25 

4. DHANIEL ERLANGGA 20 20 20 15 

5. DIAN PURNAMAWATI 25 20 15 20 

6. DIYANTORO 20 15 20 25 

7. ENI NURAENI 20 25 15 20 

8. ERDI GUNADI 20 20 20 25 

9. EVA RIZQIYAH 25 20 15 20 

10. FARID ABDULLAH 20 25 15 20 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 15 20 25 

12. GUNAWAN HERMANTO 20 20 20 15 

13. HILAWATUN NISA 25 20 15 20 

14. INTA APRIL YANI 20 25 15 20 

15. ISMAIL 20 20 20 15 

16. JUMIATI 25 20 15 20 

17. KANTI ISMAWATI 20 15 20 25 

18. KAROLINA 25 20 15 20 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 25 20 20 

20. MAYASARI BEKTI 20 25 15 25 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 25 15 20 

22. NASIROH 25 20 15 20 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 15 20 25 

24. NUR VITRIANA LESTARI 20 15 20 25 

25. RINI AYU SUCIKA 20 25 15 20 

26. RUDY PRABOWO 20 20 20 15 

27. SAPTO AJI HUTOMO 20 15 20 25 

28. SEPTIKA TWENTI 20 25 15 20 

29. SITI ROPIQOH 25 20 15 20 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 25 20 15 

31. TURAHMI 20 15 20 25 

32. TUTI SURYANI 25 20 15 20 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 25 15 20 

34. YOLAN YULIANA 20 20 20 15 
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NILAI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

MATERI “ANGIN” 

 

No. 

 

Nama Siswa Aktivitas Siswa 

Mencatat  Bertanya Berdiskusi Menanggapi 

1. ANGGI FITRIASIH 20 25 15 20 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 20 20 25 

3. DEWI HARTANTI 15 20 20 25 

4. DHANIEL ERLANGGA 25 20 20 15 

5. DIAN PURNAMAWATI 20 20 20 25 

6. DIYANTORO 20 20 20 15 

7. ENI NURAENI 20 15 25 25 

8. ERDI GUNADI 20 15 20 25 

9. EVA RIZQIYAH 20 20 20 15 

10. FARID ABDULLAH 20 15 20 25 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 15 25 25 

12. GUNAWAN HERMANTO 20 20 20 15 

13. HILAWATUN NISA 20 20 20 25 

14. INTA APRIL YANI 20 15 25 25 

15. ISMAIL 15 20 25 20 

16. JUMIATI 20 15 25 25 

17. KANTI ISMAWATI 20 20 20 15 

18. KAROLINA 20 15 25 25 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 20 20 15 

20. MAYASARI BEKTI 20 15 25 25 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 20 20 15 

22. NASIROH 15 25 20 25 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 15 20 25 

24. NUR VITRIANA LESTARI 20 15 25 25 

25. RINI AYU SUCIKA 20 15 20 25 

26. RUDY PRABOWO 25 20 20 15 

27. SAPTO AJI HUTOMO 20 25 20 20 

28. SEPTIKA TWENTI 20 15 25 25 

29. SITI ROPIQOH 20 20 20 15 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 20 20 25 

31. TURAHMI 20 15 25 25 

32. TUTI SURYANI 25 15 25 25 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 20 20 15 

34. YOLAN YULIANA 20 20 20 25 
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Lampiran 10 

 

NILAI HASIL PENGAMATAN KERJA KELOMPOK 

MATERI ”SUHU UDARA” 

 

No Nama Siswa Kerja Kelompok 

Informasi 

lengkap 

Keterbukaan Kesetiakawanan  Bertanggung 

jawab 

1. ANGGI FITRIASIH 25 20 20 25 

2. AYU GINAR PRATIWI 25 20 20 25 

3. DEWI HARTANTI 20 25 20 20 

4. DHANIEL ERLANGGA 20 20 25 20 

5. DIAN PURNAMAWATI 20 20 20 20 

6. DIYANTORO 20 20 20 25 

7. ENI NURAENI 25 25 20 20 

8. ERDI GUNADI 25 20 25 20 

9. EVA RIZQIYAH 20 25 25 20 

10. FARID ABDULLAH 25 20 20 25 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 20 25 20 

12. GUNAWAN HERMANTO 25 20 20 25 

13. HILAWATUN NISA 25 20 25 20 

14. INTA APRIL YANI 20 20 25 20 

15. ISMAIL 25 20 20 25 

16. JUMIATI 20 20 20 25 

17. KANTI ISMAWATI 25 20 25 20 

18. KAROLINA 25 20 20 25 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 20 20 25 

20. MAYASARI BEKTI 20 20 25 20 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 25 20 25 20 

22. NASIROH 25 20 20 25 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 20 20 25 

24. NUR VITRIANA LESTARI 25 20 25 20 

25. RINI AYU SUCIKA 20 20 25 20 

26. RUDY PRABOWO 25 20 25 20 

27. SAPTO AJI HUTOMO 20 20 20 25 

28. SEPTIKA TWENTI 25 20 20 25 

29. SITI ROPIQOH 20 20 20 25 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 20 25 20 

31. TURAHMI 25 20 25 20 

32. TUTI SURYANI 20 20 20 25 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 20 25 20 

34. YOLAN YULIANA 25 20 20 25 
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NILAI HASIL PENGAMATAN KERJA KELOMPOK 

MATERI ”KELEMBABAN UDARA” 

 

No Nama Siswa Kerja Kelompok 

Informasi 

lengkap 

Keterbukaan Kesetiakawanan  Bertanggung 

jawab 

1. ANGGI FITRIASIH 25 20 25 20 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 20 20 25 

3. DEWI HARTANTI 25 20 20 25 

4. DHANIEL ERLANGGA 20 20 25 20 

5. DIAN PURNAMAWATI 20 20 20 25 

6. DIYANTORO 20 20 20 20 

7. ENI NURAENI 25 20 25 20 

8. ERDI GUNADI 20 20 20 25 

9. EVA RIZQIYAH 25 20 20 25 

10. FARID ABDULLAH 20 20 25 20 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 20 20 25 

12. GUNAWAN HERMANTO 25 20 20 25 

13. HILAWATUN NISA 25 20 25 20 

14. INTA APRIL YANI 20 20 20 25 

15. ISMAIL 25 20 25 20 

16. JUMIATI 20 20 25 20 

17. KANTI ISMAWATI 25 20 20 25 

18. KAROLINA 20 20 20 25 

19. LUVIANA AGUSTIN 25 20 25 20 

20. MAYASARI BEKTI 20 20 20 20 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 20 25 20 

22. NASIROH 25 20 20 25 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 25 20 25 20 

24. NUR VITRIANA LESTARI 20 20 20 25 

25. RINI AYU SUCIKA 25 20 20 25 

26. RUDY PRABOWO 20 20 25 20 

27. SAPTO AJI HUTOMO 25 20 25 20 

28. SEPTIKA TWENTI 20 20 20 25 

29. SITI ROPIQOH 25 20 20 25 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 20 25 20 

31. TURAHMI 25 20 20 25 

32. TUTI SURYANI 25 20 25 20 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 20 20 25 

34. YOLAN YULIANA 25 20 20 25 
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NILAI HASIL  PENGAMATAN KERJA KELOMPOK 

MATERI ”ANGIN” 

 

No Nama Siswa Kerja Kelompok 

Informasi 

lengkap 

Keterbukaan Kesetiakawanan  Bertanggung 

jawab 

1. ANGGI FITRIASIH 20 20 25 20 

2. AYU GINAR PRATIWI 25 20 25 20 

3. DEWI HARTANTI 20 20 20 20 

4. DHANIEL ERLANGGA 20 20 20 20 

5. DIAN PURNAMAWATI 25 20 25 20 

6. DIYANTORO 20 20 20 20 

7. ENI NURAENI 20 20 25 20 

8. ERDI GUNADI 25 20 25 20 

9. EVA RIZQIYAH 25 20 25 20 

10. FARID ABDULLAH 20 20 20 20 

11. FIRMAN SETIAWAN 20 20 25 20 

12. GUNAWAN HERMANTO 25 20 25 20 

13. HILAWATUN NISA 25 20 25 20 

14. INTA APRIL YANI 20 20 20 20 

15. ISMAIL 20 20 20 20 

16. JUMIATI 20 20 25 20 

17. KANTI ISMAWATI 25 20 25 20 

18. KAROLINA 25 20 25 20 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 20 25 20 

20. MAYASARI BEKTI 20 20 20 20 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 20 25 20 

22. NASIROH 25 20 25 20 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 25 20 25 20 

24. NUR VITRIANA LESTARI 20 20 25 20 

25. RINI AYU SUCIKA 25 20 25 20 

26. RUDY PRABOWO 20 20 20 20 

27. SAPTO AJI HUTOMO 20 20 25 20 

28. SEPTIKA TWENTI 25 20 25 20 

29. SITI ROPIQOH 20 20 25 20 

30. SYLVI YUNIANTIKA 25 20 25 20 

31. TURAHMI 20 20 25 20 

32. TUTI SURYANI 20 20 25 20 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 20 20 20 

34. YOLAN YULIANA 25 20 25 20 
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Lampiran 11 

NILAI HASIL PENGAMATAN TOLERANSI 

MATERI “SUHU UDARA” 

 

No 

 

Nama Siswa Toleransi 

Menghargai  Menghormati  Saling 

membantu 

Tidak 

gaduh 

Peduli 

lingkungan 

1. ANGGI FITRIASIH 20 15 20 15 20 

2. AYU GINAR PRATIWI 15 20 15 20 15 

3. DEWI HARTANTI 20 15 20 20 10 

4. DHANIEL ERLANGGA 15 15 20 15 15 

5. DIAN PURNAMAWATI 15 20 20 20 20 

6. DIYANTORO 20 15 10 20 15 

7. ENI NURAENI 15 20 15 15 20 

8. ERDI GUNADI 15 15 15 20 10 

9. EVA RIZQIYAH 20 10 15 15 15 

10. FARID ABDULLAH 15 15 10 20 15 

11. FIRMAN SETIAWAN 15 15 15 20 10 

12. GUNAWAN HERMANTO 15 20 10 10 15 

13. HILAWATUN NISA 20 15 15 10 15 

14. INTA APRIL YANI 20 15 20 15 20 

15. ISMAIL 15 20 15 20 15 

16. JUMIATI 20 15 20 20 10 

17. KANTI ISMAWATI 20 15 10 20 15 

18. KAROLINA 20 15 20 15 20 

19. LUVIANA AGUSTIN 15 20 20 20 20 

20. MAYASARI BEKTI 15 20 15 20 15 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 15 20 20 10 

22. NASIROH 20 20 15 15 20 

20 NOVIARI KUSUMANINGSIH 10 15 10 20 15 

24. NUR VITRIANA LESTARI 15 15 15 20 10 

15. RINI AYU SUCIKA 15 20 20 20 20 

26. RUDY PRABOWO 20 15 20 15 20 

27. SAPTO AJI HUTOMO 15 20 15 20 15 

28. SEPTIKA TWENTI 20 20 15 15 20 

29. SITI ROPIQOH 20 15 20 20 10 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 15 10 20 15 

31. TURAHMI 15 20 20 20 20 

32. TUTI SURYANI 15 20 15 15 20 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 15 20 15 20 15 

34. YOLAN YULIANA 20 15 20 15 20 
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NILAI HASIL PENGAMATAN TOLERANSI 

MATERI “KELEMBABAN UDARA” 

 

No 

 

Nama Siswa Toleransi 

Menghargai  Menghormati  Saling 

membantu 

Tidak 

gaduh 

Peduli 

lingkungan 

1. ANGGI FITRIASIH 20 15 10 20 15 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 20 15 15 20 

3. DEWI HARTANTI 15 20 15 20 15 

4. DHANIEL ERLANGGA 20 15 20 15 20 

5. DIAN PURNAMAWATI 15 20 15 20 15 

6. DIYANTORO 15 15 15 20 10 

7. ENI NURAENI 20 20 15 15 20 

8. ERDI GUNADI 20 15 10 20 15 

9. EVA RIZQIYAH 15 20 15 20 15 

10. FARID ABDULLAH 20 15 20 15 20 

11. FIRMAN SETIAWAN 15 20 15 20 15 

12. GUNAWAN HERMANTO 15 15 15 20 10 

13. HILAWATUN NISA 15 20 20 20 20 

14. INTA APRIL YANI 20 15 20 15 20 

15. ISMAIL 15 20 15 20 15 

16. JUMIATI 20 15 10 20 15 

17. KANTI ISMAWATI 15 20 15 20 15 

18. KAROLINA 15 15 15 20 10 

19. LUVIANA AGUSTIN 20 15 20 15 20 

20. MAYASARI BEKTI 15 20 20 20 20 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 20 15 20 20 10 

22. NASIROH 15 20 15 20 15 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 15 20 15 20 

24. NUR VITRIANA LESTARI 15 15 15 20 10 

15. RINI AYU SUCIKA 15 15 10 20 15 

26. RUDY PRABOWO 20 15 10 20 15 

27. SAPTO AJI HUTOMO 15 20 20 20 20 

28. SEPTIKA TWENTI 15 20 15 20 15 

29. SITI ROPIQOH 20 15 20 20 10 

30. SYLVI YUNIANTIKA 20 15 20 15 20 

31. TURAHMI 20 15 10 20 15 

32. TUTI SURYANI 15 15 15 20 10 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 20 15 20 15 20 

34. YOLAN YULIANA 15 20 15 20 15 
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NILAI HASIL PENGAMATAN TOLERANSI 

MATERI “ANGIN” 

 

No 

 

Nama Siswa Toleransi 

Menghargai  Menghormati  Saling 

membantu 

Tidak 

gaduh 

Peduli 

lingkungan 

1. ANGGI FITRIASIH 15 15 15 20 10 

2. AYU GINAR PRATIWI 20 15 10 20 15 

3. DEWI HARTANTI 20 10 20 15 15 

4. DHANIEL ERLANGGA 15 20 10 20 15 

5. DIAN PURNAMAWATI 15 20 15 20 15 

6. DIYANTORO 15 10 15 20 20 

7. ENI NURAENI 20 15 10 20 15 

8. ERDI GUNADI 10 20 15 15 20 

9. EVA RIZQIYAH 20 15 20 20 10 

10. FARID ABDULLAH 20 10 20 15 15 

11. FIRMAN SETIAWAN 15 15 15 20 10 

12. GUNAWAN HERMANTO 15 20 10 20 15 

13. HILAWATUN NISA 20 10 20 15 15 

14. INTA APRIL YANI 15 20 15 20 15 

15. ISMAIL 20 15 10 20 15 

16. JUMIATI 15 10 15 20 20 

17. KANTI ISMAWATI 10 20 15 15 20 

18. KAROLINA 20 10 20 15 15 

19. LUVIANA AGUSTIN 15 20 10 20 15 

20. MAYASARI BEKTI 20 15 10 20 15 

21. MUH.ADITYA ADAM K. 10 20 15 15 20 

22. NASIROH 20 15 20 20 10 

23. NOVIARI KUSUMANINGSIH 20 10 20 15 15 

24. NUR VITRIANA LESTARI 15 20 15 20 15 

15. RINI AYU SUCIKA 15 10 15 20 20 

26. RUDY PRABOWO 15 15 15 20 10 

27. SAPTO AJI HUTOMO 20 15 10 20 15 

28. SEPTIKA TWENTI 15 20 15 20 15 

29. SITI ROPIQOH 20 10 20 15 15 

30. SYLVI YUNIANTIKA 15 10 15 20 20 

31. TURAHMI 20 15 20 20 10 

32. TUTI SURYANI 20 15 10 20 15 

33. WEIKE KISTI MURDIANA 15 20 10 20 15 

34. YOLAN YULIANA 15 15 15 20 10 
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Lampiran 11 

NILAI HASIL PENGAMATAN KONTEKSTUAL 

MATERI “ SUHU UDARA” 

 

 

 

KELOMPOK 

 

 

NAMA SISWA 

Proses Pembelajaran/Pendekatan 

Kontekstual 

Konstruktivisme Menemukan 

(inquiry) 

Bertanya 

(questioning) 

Masyarakat 

belajar 

(learning 

community) 

Pemodelan 

(modeling) 

Refleksi 

(reflection) 

Penilaian 

sebenarnya 

(authentic 

assessment) 

KELOMPOK 1 ANGGI FITRI         x     

DEWI H.       x x   x 

ISMAIL   x   x     x 

JUMIATI     x x       

KANTI ISMI       x x   x 

KELOMPOK 2 AYU GINAR P.   x           

DIYANTORO          x   x 

FIRMAN S.   x         x 

GUNAWAN H. x     x       

RINI AYU S.   x           

WEIKE KISTI M     x       x 

KELOMPOK 3 DHANIEL E. x     x     x 

HILAWATUN N.   x           

INTA APRIL Y       x     x 

NOVIARI K.   x         x 

SYLVI Y. x           x 

TUTI SURYANI   x           

KELOMPOK 4 ENI NURAENI   x   x     x 

KAROLINA       x x   x 

LUVIANA  x           x 
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MAYASARI B   x   x     x 

NASIROH   x           

SEPTIKA T x     x       

 SITI ROPIQOH   x         x 

 YOLAN Y.   x   x     x 

KELOMPOK 5 DIAN P.   x           

ERDI GUNADI x       x   x 

EVA RIZQIYAH   x         x 

FARID A.   x         x 

NUR VITRIANA   x   x     x 

RUDY P. x           x 

SAPTO AJI H.       x x     

TURAHMI   x   x     x 

 

Keterangan : 

 : Muncul 

X  : Tidak Muncul 
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NILAI HASIL  PENGAMATAN KONTEKSTUAL 

MATERI “KELEMBABAN UDARA” 

 

 

 

KELOMPOK 

 

 

NAMA SISWA 

Proses Pembelajaran/Pendekatan 

Kontekstual 

Konstruktivisme Menemukan 

(inquiry) 

Bertanya 

(questioning) 

Masyarakat 

belajar 

(learning 

community) 

Pemodelan 

(modeling) 

Refleksi 

(reflection) 

Penilaian 

sebenarnya 

(authentic 

assessment) 

KELOMPOK 1 ANGGI FITRI   x         x 

DEWI H.       x x     

ISMAIL   x         x 

JUMIATI     x        

KANTI ISMI         x   x 

KELOMPOK 2 AYU GINAR P.         x     

DIYANTORO              x 

FIRMAN S.   x         x 

GUNAWAN H.   x     x     

RINI AYU S.       x       

WEIKE KISTI M         x   x 

KELOMPOK 3 DHANIEL E.   x   x       

HILAWATUN N.         x     

INTA APRIL Y.     x       x 

NOVIARI K.   x         x 

SYLVI Y.   x         x 

TUTI SURYANI   x         x 

KELOMPOK 4 ENI NURAENI   x     x     

KAROLINA       x x   x 

LUVIANA             x 
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AGUSTIN 

MAYASARI B. x           x 

NASIROH         x     

SEPTIKA T.       x       

 SITI ROPIQOH             x 

YOLAN Y.   x   x     x 

KELOMPOK 5 DIAN P. x x           

ERDI GUNADI       x x   x 

EVA RIZQIYAH   x         x 

FARID A.     x         

NUR VITRIANA        x     x 

RUDY P       x     x 

SAPTO AJI H,         x     

TURAHMI x           x 

 

Keterangan : 

 : Muncul 

X  : Tidak Muncul 
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NILAI HASIL  PENGAMATAN KONTEKSTUAL 

MATERI “ ANGIN” 

 

 

 

KELOMPOK 

 

 

NAMA SISWA 

Proses Pembelajaran/Pendekatan 

Kontekstual 

Konstruktivisme Menemukan 

(inquiry) 

Bertanya 

(questioning) 

Masyarakat 

belajar 

(learning 

community) 

Pemodelan 

(modeling) 

Refleksi 

(reflection) 

Penilaian 

sebenarnya 

(authentic 

assessment) 

KELOMPOK 1 ANGGI FITRI     x         

DEWI H.   x     x   x 

ISMAIL       x       

JUMIATI     x x       

KANTI ISMI   x         x 

KELOMPOK 2 AYU GINAR P.    x       x   

DIYANTORO    x         x 

FIRMAN S. x           x 

GUNAWAN H.         x     

RINI AYU S       x       

WEIKE KISTI M x           x 

KELOMPOK 3 DHANIEL E.       x       

HILAWATUN          x     

INTA APRIL Y.       x     x 

NOVIARI K.         x   x 

SYLVI Y.     x         

TUTI SURYANI   x           

KELOMPOK 4 ENI NURAENI       x       

KAROLINA       x x   x 

LUVIANA   x         x 
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AGUSTIN 

MAYASARI B.           x   

NASIROH       x       

SEPTIKA T.   x           

 SITI ROPIQOH   x         x 

YOLAN Y.       x       

KELOMPOK 5 DIAN P.   x           

ERDI GUNADI       x     x 

EVA RIZQIYAH   x           

FARID A.         x   x 

NUR VITRIANA   x   x       

RUDY P.       x     x 

SAPTO AJI H.   x     x     

TURAHMI       x       

 

Keterangan : 

 : Muncul 

X  : Tidak Muncul 
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Lampiran 13 

PEROLEHAN NILAI POSTEST 

      

      

      

      

                   

          

                   
No. Posstest Y

2
 Gain               

1 84,0 7056,0 4,0               

2 92,0 8464,0 0,0               

3 76,0 5776,0 0,0               

4 76,0 5776,0 4,0               

5 80,0 6400,0 4,0               

6 84,0 7056,0 20,0               

7 76,0 5776,0 0,0               

8 76,0 5776,0 4,0               

9 72,0 5184,0 4,0               

10 76,0 5776,0 0,0               

11 84,0 7056,0 16,0               

12 88,0 7744,0 20,0               

13 80,0 6400,0 20,0               

14 80,0 6400,0 12,0               

15 88,0 7744,0 20,0               

16 72,0 5184,0 4,0               

17 80,0 6400,0 4,0               

18 84,0 7056,0 12,0               

19 80,0 6400,0 12,0               

20 76,0 5776,0 16,0               

21 80,0 6400,0 8,0               

22 84,0 7056,0 4,0               

23 88,0 7744,0 4,0               

24 92,0 8464,0 8,0               

25 76,0 5776,0 8,0               

26 72,0 5184,0 0,0               

27 80,0 6400,0 4,0               

28 88,0 7744,0 8,0               

29 80,0 6400,0 0,0               

30 76,0 5776,0 8,0               

31 84,0 7056,0 4,0               

32 72,0 5184,0 0,0               

33 80,0 6400,0 24,0               

34 88,0 7744,0 4,0               

Jumlah 2744,0 222528,0 260,0               

Rata-rata 80,7 6544,9 7,6   
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Lampiran 14 

Denah Lokasi SMA N 1 Kesesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Raya Kaibahan    Jalan Raya Kaibahan 

Keterangan: 

1. Pos satpam   14. toilet   27. Dapur 

2. Halaman depan   15. Kelas X.5 & X.6  28. Parkir kendaraan 

3. Perpustakaan   16. Kelas X.6   29. Lapangan belakang  

4. R. Tamu    17. Kelas XII IPS 1 - XII IPS 4 30. Kantin  

5. R. Kepala sekolah  18.  Kelas XI IPA 1     

6. R. Tata usaha   19. Lab. fisika     

7. Lab. Komputer   20. Kelas XI IPA 2      

8. R. Guru    21. Kelas XII IPA 1 & IPA 2      

9. R. Tamu   22. Kelas XII IPS 1 & IPS 2    

10. Lab. Kimia    23. Kelas XII IPS 3 & IPS 4 

11. Mushola   24. Taman sekolah 

12. Lapangan olahraga/upacara 25. Lab. Biologi 

13. Kelas X.1- X.3   26. R. pramuka 

6  5 4 7 

10 

9 

8 

11  

12 

1 
2 28 

3 

 

28 

 

14 

13 

16 

21 

14 

15 

20 

    23 

22 

 

25 

 

17 

19 

18 

26 

29 

 

30 

24 

 14 

27 
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Lampiran 15 


