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Geografi
Hakikat pengajaran geografi adalah pengajaran tentang aspek-aspek
keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan
kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Dari hakikat pengajaran
geografi tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pembelajaran geografi,
seharusnya tidak hanya di dalam kelas saja tetapi juga di luar kelas. Pengajaran di
luar kelas bertujuan membawa siswa mengamati, menyelididki, dan mempelajari
hal-hal yang diajarkan secara langsung dengan keadaan nyata di lingkungan
sekitarnya dan kemudian dihubungkan dengan materi pelajaran. Sehubungan
dengan hal tersebut, lingkungan menjadi sumber belajar yang penting. Dengan
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa diberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk aktif menggali informasi tentang segala sesuatu yang ada di
sekitarnya dan kemudian di hubungkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah.
Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran geografi siswa kelas XI-IS
SMA Negeri 12 Semarang. (2) Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri
12 Semarang.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang
tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 112 siswa. Sampel siswa berjumlah 60
yang diambil dengan menggunakan sampel ramdom sampling dengan teknik
undian. Ada dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar,dan variabel terikat hasil belajar
siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, angket dan dokumentasi.
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif
persentase dan analisis regresi linier sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai
sumber belajar secara keseluruhan 60 responden, sebesar (35,55%) responden
menyatakan masuk dalam kriteria rendah. Untuk mengetahui pengaruh
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa
menggunakan analisis regresi, dengan hasil yang diperoleh yaitu Y = 60,862 +
0,405X, regresi tersebut mengandung makna bahwa setiap kenaikan pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar akan diikuti kenaikan hasil belajar siswa
sebesar 0,405. Sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan besarnya
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dilakukan analisis korelasi
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dengan menggunakan rumus product moment, hasil perhitungan antara variabel X
dan variabel Y diperoleh rxy sebesar 0,5444 dan lebih besar dari rtabel dengan taraf
signifikansi 5% dan N = 60 adalah 0,254 maka rhitung (0,5444) > rtabel (0,254),
sehingga pernyataannya adalah ada hubungan positif dan sigifikan. Dan untuk
mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dengan
menggunakan analisis determinasi, dari hasil perhitungan diperoleh r²xy sebesar
0,2964 atau 29,64%, hal ini berarti bahwa 29,64% variasi yang terjadi dalam
keberhasilan hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi dipengaruhi oleh
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sedangkan selebihnya
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar geografi
siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang. Dengan manfaatkan lingkungan
sebagai sumber belajar, akan mengajak siswa untuk aktif dalam proses
pembelajaran di sekolah dan aktif dalam mencari wawasan sendiri karna
lingkungan merupkan sumber belajar yang menarik, terdapat di sekitar siswa,
menyediakan permasalahan yang beraneka ragam dan tidak akan pernah habis.
Sekalipun pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa kurang
mencerminkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan hasil belajar bukan
berarti bahwa hal tersebut tidak penting, mengingat bahwa pemahaman
pengetahuan, ketrampilan dan sikap perlu disertai tindakan empiris dalam proses
pembelajaran termasuk geografi. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan: kepada
siswa supaya lebih aktif dan mandiri dalam memanfaatkan lingkungan sebagai
sumber belajar, kepada guru supaya lebih mengoptimalkan pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar, dan kepada pihak sekolah supaya
memberikan dukungan pada proses pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
salah satunya adalah dengan berusaha untuk memahami bagaimana peserta
didik belajar dan bagaimana informasi yang dapat diperoleh dapat diproses
dalam pikiran mereka sehingga menjadi milik mereka serta bertahan lama
dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, perlu disadari bahwa peserta didik
merupakan sumber daya manusia sebagai aset bangsa yang sangat berharga.
Oleh sebab itu, perlu diupayakan penerapan iklim belajar yang tepat untuk
menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif dan berkeinginan maju
melalui pemanfaatan sumber belajar untuk mengembangkan potensinya secara
utuh dan optimal.
Pengajaran merupakan suatu proses yang sistematik yang terdiri dari
banyak komponen. Masing-masing komponen tidak terpisah atau berjalan
sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara bersamaan, dan saling menunjang
antara satu dengan yang lainnya. Salah satu dari banyak komponen dalam
sistem pengajaran adalah sumber belajar.
Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas
pendidikan yang merupakan komponen penting untuk terlaksananya proses
belajar mengajar di sekolah. Dalam melaksanakan kegitan belajar mengajar
guru sewajarnya memanfaatkan sumber belajar, karena pemanfaatan sumber
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belajar merupakan hal yang sangat penting dalam konteks belajar mengajar
tersebut. Dikatakan demikian karena memanfaatkan sumber belajar akan dapat
membantu dan memberikan kesempatan belajar yang berpartisipasi serta dapat
memberikan

perjalanan belajar yang kongkrit. Kemudian dapat juga

memperluas cakrawala siswa, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat
dicapai dengan efisien dan efektif.
Objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang
hakikatnya merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer, litosfer,
hidrosfer dan biosfer. Pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi tadi
ditinjau

dari

sudut

pandang

kewilayahan

atau

kelingkungan

yang

menampakkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tadi tidak
terlepas dari adanya relasi keruangan dari unsur-unsur geografi yang
membentuknya. Di sini studi geografi melihat dan mempelajari wilayahwilayah di permukaan bumi yang tersebar yang membentuk lingkunganlingkungan geografi tertentu yang menunjukkan sistem kewilayahan dan
sistem kelingkungan atau ekosistim tertentu. Dari sekian jumlah sistem
kewilayahan dan sistem kelingkungan tadi sudah pasti ada persamaan dan
perbedaan gejala, bahkan keunikan di wilayah-wilayah atau sistem.
Adapun ruang lingkup pengajaran geografi adalah sebagai berikut:
1. Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia
2. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya
3. Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang
memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi
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4. Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat, laut dan udara
diatasnya.
Dengan demikian dapat diketengahkan disini bahwa

hakikat

pengajaran geografi adalah pengajaran tentang aspek-aspek keruangan
permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan
umat manusia dengan variasi kewilayahannya (Sumaatmadja, 1997:11-13).
Dari hakikat dan ruang lingkup pengajaran geografi yang telah
dikemukakan diatas, dapat dikemukakan bahwa segala kenyataan yang ada
dipermukaan bumi yang berkenaan dengan alam lingkungan dan prosesnya,
menjadi sumber pengajaran geografi. Untuk itu, dalam pengajaran geografi di
sekolah hendaknya tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga di
luar kelas. Pelaksanaan pengajaran di luar kelas dapat dilakukan guru sesuai
dengan kesempatan yang ada. Tujuan dari pengajaran di luar kelas adalah
untuk membawa siswa mengamati, menyelidiki, dan mempelajari hal-hal yang
diajarkan 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 pelajaran
geografi yang baik, karena kegiatan dilapangan itu bermanfaat untuk
pembakuan persepsi, pembangkit minat, dan perolehan pengetahuan secara
bermakna (Suharyono, 1984).
Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang sangat penting
dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam proses pembelajaran
siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Dengan
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mengambil bahan belajar dari lingkungan siswa, maka kecakapan dan
kepandaian siswa dapat dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan
untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu siswa
memerlukan banyak pengalaman. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka
apa yang dipelajari haruslah terkait dengan keadaan yang nyata dan ada di
sekelilingnya. Untuk itu, siswa dituntut untuk dapat memanfaatkan lingkungan
yang ada disekitarnya sebagai sumber belajar.
Pada kenyataanya di lapangan, sumber-sumber belajar yang tesedia di
lingkungan kita masih kurang di manfaatkan sehingga pelaksanaan proses
belajar mengajar juga kurang optimal yang mengakibatkan mutu pendidikan
yang kita harapkan belum tercapai.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan bahan kajian lingkungan sebagai sumber belajar siswa
terhadap hasil belajar geografi siswa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan
dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.

Bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar pada mata
pelajaran geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang.

2.

Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar berpengaruh
terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12
Semarang.
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C. Penegasan Istilah
Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan memudahkan
pemahaman, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah penting yang
digunakan dalam penelitian ini.
1. Lingkungan
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan
geografi. Lingkungan geografi diartikan sebagai keseluruhan fenomena
geosfer yang merupakan bahan kajian ilmu geografi. Lingkungan geografi
dibagi menjadi tiga

yaitu

lingkungan fisik,

sosial dan buatan

(Sumaatmadja, 1989:28-30).
a.

Lingkungan fisik adalah kondisi alamiah baik biotik maupun abiotik
yang belum banyak dipengaruhi oleh tangan manusia yang
berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

b.

Lingkungan sosial diartikan sebagai manusia baik secara individu
maupun kelompok yang ada diluar kita.

c.

Lingkungan budaya atau buatan adalah segala kondisi baik yang
berupa materi (benda) maupun non materi yang dihasilkan oleh
manusia oleh aktivitas, kreativitas dan penciptaan yang berpengaruh
terhadap kehidupan manusia.
Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup
lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya atau
buatan

yang

ada

di

lingkungan

lingkungan

sekitar.
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2.

Sumber Belajar
Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk
kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun
tidak langsung, di luar dari peserta didik (lingkungan) yang melengkapi
diri mereka pada saat pengajaran berlangsung (Rohani, 2004:161).

3.

Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada yang timbul dari sesuatu (orang atau
benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2004:849).
Yang dimaksud pengaruh dalam penelitian ini adalah pengaruh
pemanfaatan lingkungan terhadap hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS
SMA Negeri 12 Semarang.

4.

Hasil Belajar Geografi
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar
setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2004:4). Hasil belajar yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar geografi siswa berupa
nilai ulangan harian dan tugas.
Jadi pengertian judul: Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber
Belajar dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas
XI-IS SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009, merupakan
usaha untuk mengkaji pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
terhadap hasil belajar geografi yang diperoleh siswa.
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang terhadap hasil
belajar geografi.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kependidikan dan
mengkaji tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
siswa.
b. Sebagai dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih
lanjut.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi siswa
Diharapkan

bermanfaat

dalam

membantu

memahami

dan

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan lingkungan
sebagai sumber belajar siswa.
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b. Bagi guru
Dapat memberi masukan agar dalam proses kegiatan belajar mengajar
guru dapat memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang ada
di lingkungan sekitar sekolah maupun yang ada di sekitar lingkungan
siswa.
c. Bagi sekolah
Sebagai bahan masukan untuk memberi dukungan dalam kegiatan
belajar siswa tidak terbatas di dalam kelas, melainkan juga di luar
kelas.

F. Sistematika Skripsi
Secara garis besar skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Bagian Pendahuluan Skripsi
Bagian ini terdiri dari judul, pengesahan, peryataan, motto dan
persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan
daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi
Bagian isi skripsi terdiri dari:
Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
skripsi.
Bab II Landasan Teori, yang berisi teori-teori yang mendukung, yang
berkaitan dengan permasalahan yaitu pengertian sumber belajar,
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pengertian lingkungan, dan jenisnya, lingkungan sebagai sumber belajar,
teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar geografi, hasil belajar geografi,
langkah-langkah penelitian, hipotesis.
Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang metode-metode yang
mendukung dan digunakan dalam menganalisa hasil penelitian, yang
meliputi populasi, sampel dan teknik sampling, variabel penelitian,
metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen dan
metode analisis data.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisikan hasilhasil yang diperoleh dari penelitian, dan pembahasan.
Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil dan saran-saran.
Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang
mendukung isi skripsi ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Sumber Belajar
1.

Pengertian Sumber Belajar
Edgar Dale (1969) seorang ahli pendidikan mengemukakan
bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan
untuk memfasilitasi belajar seseorang. Pendapat lain dikemukakan oleh
Association of Educational Comunication and Tehnology (1977)
mengemukakan bahwa sumber belajar adalah berbagai atau semua
sumber, baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat
digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara
terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan
belajar.
(http://ahmadsudrajat.wordpress.com/2008/06/15)
Sedangkan menurut Sudjana dan Rivai (2002:16) segala macam
sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang
memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses pembelajaran
disebut sebagai sumber belajar. Sesungguhnya tidak ada bahan yang
jelas nengenai sumber belajar, sebab segala apa yang dapat
mendatangkan manfaat atau dinamis dapat disebut sebagai sumber
belajar.
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Sumber belajar adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna
kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak
langsung, sebagian atau

secara

keseluruhan bermanfaat untuk

keberhasilan pembelajaran
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas menunjukkan
pada hakekatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks. Sumber
belajar bisa berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan
oleh peserta didik dalam belajar secara terpisah maupun terkombinasi
atau segala hal yang sekiranya dapat mendukung dan dapat
dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran.

2. Manfaat Sumber Belajar
Dalam kegiatan belajar ada banyak sumber belajar yang dapat
dimanfaatkan baik yang terdapat diruangan maupun yang terdapat di
lingkungan sekitar, dan semuanya bermanfaat untuk meningkatkan
cakrawala berfikir siswa dalam rangka peningkatan hasil belajar.
Berikut ini adalah beberapa manfaat sumber belajar.
a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan:
1) Mempercepat

laju

belajar

dan

membantu

guru

untuk

menggunakan waktu secara lebih baik.
2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga
lebih banyak membantu dan mengembangkan gairah belajar
siswa.
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b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih
individual dengan jalan:
1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan konfensional
2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang
sesuai dengan kemampuannya.
c. Memberikan dasar yang ilmiah dengan jalan:
1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis
2) Pengembangan bahan pembelajaran dengan dilandasi penelitian.
d. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan:
1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar
2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkrit
e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu:
1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat
verbal atau abstrak dengan realitas yang bersifat konkrit.
2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.
Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan
menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis.

3.

Jenis Sumber Belajar
Sumber belajar adalah segala macam sumber

yang dapat

digunakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Jadi,
pengertian sumber belajar itu dapat berupa manusia maupun non
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manusia atau juga sumber belajar yang dirancang maupun yang
dimanfaatkan.
Berdasarkan dari segi perkembangannya, sumber belajar terdiri
dari dua macam yaitu:
a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design),
yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau
dikembangkan sebagai komponen sistem intruksional untuk
memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal.
b. Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by
utilization), yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk
keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan,
diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran
(Rohani,

2004:165).

(2004:164),

Dalam

Association

buku

of

Pengelolaan

Educational

Pengajaran

Communication

Technology mengklasifikasikan sumber belajar menjadi enam
macam yaitu:
1)

Message (pesan) yaitu informasi-informasi atau ajaran yang
diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta,
arti dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua
bidang studi atau bahan pembelajaran yang diajarkan kepada
peserta didik, dan sebagainya.

2)

People (orang) yaitu manusia yang bertindak sebagai
penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Yang termasuk
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kelompok ini misalnya guru, tutor, peserta didik dan
sebagainya.
3)

Materials (bahan) yaitu perangkat lunak yang mengandung
pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat
keras maupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media
termasuk kategori material seperti film, video, modul,
majalah, buku, bahan pembelajaran terprogram, transparansi,
dan sebagainya.

4)

Device (alat) yaitu sesuatu perangkat keras yang digunakan
untuk menyampaikan pesan tersimpan dalam bahan. Misalnya
overhead projector, slide, video tape/ recorder, pesawat radio/
tv, dan sebagainya.

5)

Technique (teknik) yaitu prosedur atau acuan yang digunakan
untuk penggunaan bahan, orang dan lingkungan belajar secara
terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran
atau materi pelajaran. Contohnya belajar secara mandiri,
belajar secara berkelompok, simulasi, ceramah, demonstrasi,
tanya jawab, CBSA, dan sebagainya.

6)

Setting (lingkungan) yaitu situasi atau suasana disekitar proses
belajar mengajar terjadi baik lingkungan fisik seperti ruang
kelas, gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman dan
sebagainya, juga lingkungan non fisik misalnya suasana
belajar itu sendiri, tenang, ramai dan sebagainya.
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Berbagai sumber belajar tersebut, pada dasarnya tidak
boleh dipandang secara parsial. Hendaknya dipandang sebagai
suatu kesatuan yang utuh dalam pembelajaran yang dapat
memberikan dampak positif terhadap hasil pembelajaran.

4. Pemanfaatan Sumber Belajar
Mengoptimalkan sumber belajar merupakan sesuatu yamg
penting karena penggunaan sumber belajar akan menghasilkan proses
pembelajaran yang berkualitas, menarik dan menyenangkan bagi siswa.
Ada sejumlah pertimbangan yang sekiranya perlu diperhatikan dalam
memilih sumber belajar. Pertimbangan tersebut antara lain adalah:
a.

Bersifat ekonomis dan praktis (kesesuaian antara hasil dan biaya).

b.

Praktis dan sederhana, artinya mudah dalam pengaturannya.

c.

Fleksibel dan luwes, maksudya tidak kaku dalam perencanaan
sekaligus pelaksanaanya.

d.

Sumber sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang
tersedia.

e.

Sumber sesuai dengan taraf berfikir dan kemampuan siswa.

f.

Guru

memiliki

kemampuan

dan

pengelolaannya.
(http://ahmadsudrajad.com://2008/06/15).

keterampilan

dalam
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B. Pengertian Lingkungan dan Jenisnya
Secara umum, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya,

yang

mempengaruhi

kelangsungan

perikehidupan

dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dengan
pengertian demikian dipilah menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan
alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial (Munib, 2004:76).
Ada dua istilah yang erat kaitannya tetapi berbeda secara gradual ialah
alam sekitar dan lingkungan. Alam sekitar mencakup semua hal yang ada
disekitar kita baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik masa silam
maupun yang akan datang, tidak terikat pada dimensi, waktu dan tempat.
Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada dialam sekitar yang memiliki
makna dan atau pengaruh tertentu (Hamalik, 2001:195).
Selanjutnya lingkungan yang disebut sebagai sumber belajar adalah
tempat atau ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Tempat dan ruangan
tersebut ada yang di rancang khusus untuk tujuan pengajaran, misalnya
gedung sekolah ruang perpustakaan dan laboratorium,

studio dan

sebagainya. Selain itu ada juga tempat atau ruangan yang bukan di rancang
secara khusus atau hanya dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk tujuan
pengajaran seperti gedung dan peninggalan sejarah, bangunan industri,
lingkungan pertanian, museum, pasar, tempat rekreasi dan lain-lain.
Menurut Semiawan (1990:96), yang dikutip oleh Novrianti ada empat
sumber belajar yang berkenaan langsung dengan lingkungan sebagai berikut:
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1.

Masyarakat kota atau desa sekeliling sekolah

2.

Lingkungan fisik di sekitar sekolah

3.

Bahan sisa yang tidak terpakai dan barang bekas yang terbuang yang
dapat menimbulkan pemahaman lingkungan

4.

Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dimanfaatkan cukup menarik
perhatian siswa.
Menurut Sudjana dan Rivai (2002:212-214), semua lingkungan

masyarakat yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran
secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga macam lingkungan belajar,
yaitu sebagai berikut:
1.

Lingkungan Sosial
Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan
interaksi manusia dengan kehidupan bermayarakat, seperti organisasi
sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan,
kependudukan, struktur pemerintahan, agama dan sistem nilai.
Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial
dan kemanusiaan.
Dalam praktek pengajaran 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. Hasilnya dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk
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dipelajari lebih lanjut. Kegiatan seperti ini ditugaskan kepada siswa
dalam bentuk kelompok, agar mereka bekerja sama. Melalui kegiatan
seperti itu, siswa lebih aktif dan lebih produktif sebab siswa
mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyakbanyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual.
2.

Lingkungan Alam
Lingkungan alam berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah,
seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora,
fauna, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat
digunakan untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam.
Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti
lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa. Siswa
dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati
perubahan-perubahan yang terjadi termasuk prosesnya dan sebagainya.
Gejala

lain

lingkungan

yang dapat dipelajari adalah
alam

termasuk

faktor

kerusakan-kerusakan

penyebabnya

seperti

erosi,

penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya.
Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para siswa dapat
lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan
cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut
serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta
tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi
kehidupan manusia.
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3. Lingkungan Buatan
Disamping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya
alami, ada juga yang disebut lingkungan buatan yakni lingkungan yang
sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara
lain irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang,
perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik.

C. Lingkungan sebagai Sumber Belajar
Proses peningkatan pengetahuan atau pemahaman anak tentulah
terpengaruh oleh bertambahnya umur pengalaman sehari-hari dengan bendabenda dan pengalaman maupun peristiwa-peristiwa dalam interaksi sosial
dengan lingkungannya. Anak-anak bisa bertanya bila mereka ikut terlibat
dalam mengalami langsung permasalahan yang diterangkan oleh guru di
kelas. Guru bisa mengajak anak untuk ikut terlibat dalam pelajaran dengan
menyertakan lingkungan dan keseharian anak. Dengan demikian, apa yang
diterangkan guru menjadi konkret.
Seperti yang dikemukakan oleh Mangun Wijaya, yang dikutip oleh
Pradipto (2007:73). Anak belajar dengan dan lewat kerja nyata. Maka hal
penting ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh: Anak harus berbuat
sesuatu kepada bahan yang konkret nyata, misalnya tanah liat, kertas,
setumpuk kotak atau sempoa atau apapun yang dapat ia kerjakan atau ia
permak, ia ubah, ia manipulasi. Begitulah ia belajar. Melalui suatu aktivitas
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yang dikerjakan oleh si anak sendiri yang menimbulkan disequilibrium
dalam pikirannya timbullah kesempatan bagi si anak untuk melewati proses
equilibration dari keadaan disequilibrium ke keadaan equilibrium baru.
Dalam sebuah buku petunjuk pengajaran science, dinyatakan bahwa
anak-anak sangat memperhatikan dunia sekelilingnya. Mereka ingin
mengenal apa-apa yang mereka jumpai setiap hari terutama segala yang
bergerak atau yang hidup (Suryobroto, 1986:83).
Banyak keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari
lingkungan dalam proses belajar mengajar, antara lain:
1.

Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk
dikelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi.

2.

Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan
situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami.

3.

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

4.

Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat
dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau
wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta dan
lain-lain.

5.

Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat
dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan
alam, lingkungan buatan, dan lain-lain.
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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 (Sudjana dan Rivai, 2002:208).

D. Teknik Menggunakan Lingkungan sebagai Sumber Belajar
Sehubungan dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar,
Nasution (1985:125) menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai
sumber belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan cara
membawa sumber-sumber dari masyarakat ke atau lingkungan ke dalam
kelas dan dengan cara membawa siswa ke lingkungan. Tentunya masingmasing cara tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan, metoda, teknik dan
bahan tertentu yang sesuai dengan tujuan pengajaran.
Lebih lanjut Nasution (1982:134) menjelaskan ada beberapa metode
yang dapat digunakan dalam rangka membawa siswa ke dalam lingkungan
itu sendiri yaitu metode Karya wisata, service proyek, school camping,
surfer dan interview. Lewat karyawisata umpamanya, siswa akan
memperoleh pengalaman secara langsung, membangkitkan dan memperkuat
belajar siswa, mengatasi kebosanan siswa

balajar dalam kelas serta

menanamkan kesadaran siswa tentang lingkungan dan mempunyai hubungan
yang lebih luas dengan lingkungan
Menurut Sudjana dan Rivai (2002:212), ada beberapa cara
bagaimana mempelajari menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar:
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1.

Survey
Siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk
mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lainlain. Kegiatan dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan
beberapa pihak yang dipandang perlu, mempelajari data atau dokumen
yang ada, dan lain-lain. Hasilnya dicatat dan dilaporkan di sekolah
untuk dibahas bersama dan disimpulkan oleh guru dan siswa untuk
melengkapi bahan pengajaran.

2.

Field trip atau karyawisata.
Dalam pengertian pendidikan, karyawisata adalah kunjungan siswa
keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral
dari kegiatan kurikuler di sekolah. Namun, karya wisata yang dimaksud
peneliti dalam penelitian ini, bukan hanya karya wisata yang
diprogramkan sekolah tetapi karya wisata yang dilakukan oleh masingmasing individu, misalnya karya wisata yang dilakukan bersama teman
atau keluarganya.
Kedua cara yang dikemukakan diatas tidak hanya bermanfaat bagi
proses belajar siswa, namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai
media kerjasama sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah
dengan masyarakat sangat penting dalam pendidikan agar memperoleh
masukan-masukan bagi program pendidikan agar lebih relevan dengan
kebutuhan masyarakat serta memperkaya lingkungan belajar siswa di
sekolah.
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Dalam penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar, tidak hanya
dilakukan siswa pada saat jam pelajaran berlangsung, tetapi siswa juga
dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di luar jam
pelajaran sekolah secara individu.
Siswa dapat memanfaatkan lingkungan terdekat mereka untuk
dijadikan sumber belajar, seperti lingkungan rumah mereka masingmasing. Lingkungan rumah masing-masing siswa tentunya berbeda
antara satu dengan yang lainnya, hal ini tentunya

akan menambah

sumber belajar siswa semakin beragam. Sumber belajar yang beragam
akan membuat siswa mengetahui lebih banyak hal.

E. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Geografi
Mengingat kajian geografi adalah permukaan bumi dan isinya, maka
idealnya dalam belajar geografi, siswa banyak melakukan pengamatan
terhadap lingkungan. Dalam pembelajaran geografi, lingkungan merupakan
sumber dan media belajar langsung para siswa. Dengan memanfaatkan
lingkungan seagai sumber belajar, siswa diberikan kesempatan yang seluasluasnya untuk aktif menggali informasi tentang segala sesuatu yang ada
disekitarnya dan kemudian dihubungkan dengan pembelajaran yang ada
disekolah.
Seperti yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (1997:12), bahwa
pengajaran geografi pada hakikatnya adalah pengajaran tentang aspek-aspek
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keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan
kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya.
Dengan demikian, segala kenyataan yang ada dan terjadi di permukaan
bumi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia maupun yang
berkenaan dengan alam lingkungan dan segala prosesnya, menjadi sumber
belajar geografi. Selain gejala hidup yang langsung terjadi dipermukaan
bumi, buku-buku dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan gejala tadi
dapat menjadi sumber yang bermanfaat dalam belajar geografi.
Untuk itu siswa diharapkan dapat menggali bahan yang sebanyakbanyaknya dari lingkungan dalam proses belajar geografi. Keaktifan siswa
dalam menggali bahan belajar yang ada di lingkungan akan berpengaruh
terhadap hasil belajar geografi yang akan siswa dapatkan nanti. Semakin
banyak siswa mengamati, meneliti, maupun mengkaji lingkungan sekitarnya,
maka akan semakin banyak pula sumber belajar yang ia dapatkan. Dengan
begitu, diharapkan akan semakin baik pula hasil belajarnya.

F. Hasil Belajar Geografi
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Bloom, dkk dalam Anas
(2006:49) bahwa tujuan pengajaran harus senantiasa mengacu kepada tiga
jenis domain yang melekat pada peserta didik, yaitu: ranah proses berfikir
(cognitive domain), ranah nilai atau sikap (affectife domain), dan ranah
keterampilan (psychomotor domain).
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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Muhibbin
fakor-faktor tersebut adalah fakor internal yaitu fakor yang berasal dari
dalam diri siswa sendiri seperti kondisi fisik, bakat, minat, motivasi. Fakor
eksternal yaitu faktor luar yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor
pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan
metode yang digunakan siswa dalam belajar.
Hasil belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk mengungkap
penguasaan siswa terhadap materi, menemukan kelemahan-kalemahan
materi yang disajikan dan mengungkapkan tingkat perkembangan siswa
secara individu dalam mempelajari geografi. Adapun hasil belajar dalam
penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yang diukur berdasarkan ulangan
harian dan tugas siswa.

G. Langkah-langkah Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI-IS SMA
Negeri 12 Semarang yang kemudian diambil sampel dengan menggunakan
teknik simple random sampling. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah
variabel bebas (pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa) dan
variabel terikat (hasil belajar siswa). Sedangkan metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dan dokumentasi.
Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan
skor jawaban tiap item (jawaban a diberi skor 3, jawaban b diberi skor 2,
jawaban c diberi skor 1, jawaban d diberi skor 0), sedangkan metode
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dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang
diperoleh melalui nilai ulangan harian dan nilai tugas siswa.
Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis
regresi linier sederhana. Setelah pengolahan data kemudian ditarik
kesimpulan. Diagram alur penelitiannya dapat dilihat pada gambar 1.

H. Hipotesis
Hipotesis dapat dartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara
(Arikunto, 2006:71). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada
pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar terhadap hasil
belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang”.
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SISWA KELAS XI-IS
SMA N 12 SEMARANG
Simple random sampling

Kelas XI-IS

Variabel
Pemanfaatan Lingkungan
Sebagai Sumber Belajar Siswa

Variabel
Hasil Belajar Geografi

Instrumen

Dokumentasi

Skor

Nilai

Analisis Data
Statistik
Deskriptif

Analisis Regresi
Linier Sederhana

Kesimpulan

Gambar 1. Diagram alur penelitian Pemanfaatan Lingkungan sebagai
Sumber Belajar dan Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar
Geografi.

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian.
Dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian akan
dilakukan. Ketepatan penggunaan metode dalam sebuah penelitian harus
diperhatikan agar penelitian dapat barjalan dengan baik, terarah dan sistematis.
Adapun hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
A.

Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditatapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
2005:55).
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12
Semarang tahun pelajaran 2008/2009. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 112 yang tersebar dalam 3 kelas.
Tabel 1. Jumlah Siswa KelasXI-IS
No

Kelas

1.

XI-IS1

38

2.

XI-IS2

36

3.

XI-IS3

38

Jumlah

Jumlah

112

Sumber: Analisis data primer, tahun 2008
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B.

Sampel dan Teknik Sampling
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). Menurut Arikunto, jika
jumlah populasi kurang dari 100 maka diambil semua, tetapi jika jumlah
populasi lebih dari 100, maka peneliti bisa menentukan jumlah sampelnya.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 yang diambil dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling, dimana
tiap kelas diambil 20 responden secara acak karena karakteristik penelitian
dianggap sama, sehingga dalam populasi mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.
Adapun sebarannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian
No

Kelas

Sampel

1.

XI-IS1

20

2.

XI-IS2

20

3.

XI-IS3

20

Jumlah

60

Sumber: Analisis data primer, tahun 2008

C.

Variabel Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel adalah objek
penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sesuai
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dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka variabel dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Adalah gejala atau faktor yang mempengaruhi gejala atau unsur lain,
yang biasanya disimbolkan dengan X. Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel bebas (X) adalah pemanfaatan lingkungan sebagai
sumber belajar siswa.
2. Variabel terikat (Dependent Variable)
Adalah gejala atau faktor yang muncul atau dipengaruhi oleh variabel
bebas, yang biasanya disimbolkan dengan Y. Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah hasil belajar siswa.
3. Defenisi operasional variabel penelitian
Sub variabel dalam penelitian pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar meliputi penyajian, penerapan umpan balik, dan tindak lanjut.
Penyajian menyangkut menghubungkan materi dengan keadaan nyata di
lingkungan. Penerapan umpan balik menyangkut pemberian tugas dan
menumbuhkan minat belajar. Tindak lanjut menyangkut keaktifan siswa
mencari wawasan sendiri dan tumbuhnya minat siswa untuk belajar
geografi.

D.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti
untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian,
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pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk mendapatkan
informasi yang diharapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain:
1.

Metode Angket atau Kuesioner
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadi, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian
ini, metode angket digunakan untuk mendapatkan data mengenai
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa. Angket yang
digunakan dalam penelitian ini adalah angket terutup.

2.

Metode Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan
tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan
harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang telah diperoleh
melalui ulangan harian dan tugas.

E.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Instrumen angket dalam penelitian ini berisikan daftar pertanyaan yang
berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa yang
terangkum dalam sub variabel penelitian yang kemudian dijabarkan dalam
tabel kisi-kisi instrumen. Tabel kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada
lampiran 2.
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Berdasarkan kisi-kisi instrumen tersebut selanjutnya dikembangkan
menjadi pertanyaan yang pada lembar angket berjumlah 31 pertanyaan.
Angket yang telah disusun kemudian diuji cobakan kepada sebagian populasi
yang tidak termasuk dalam sampel. Pada penelitian ini, uji coba instrumen
angket diuji cobakan pada 15 responden.
a. Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2006:168). Suatu instrumen dapat
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Apabila
dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Dalam
penelitian ini pengukuran validitas menggunakan bentuk metode statistik.
Data yang terkumpul diuji dengan korelasi product moment dari Karl
Pearson (Arikunto, 2006:170).
Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah sebagai beriku:

rxy 

N  xy   x  y 
N



 x   x  N  y   y  
2

2

2

2

Keterangan:
rxy

= koefisien korelasi antar variabel

×

= skor item

γ

= skor total

N

= jumlah subyek

x

= jumlah skor item

y

= jumlah skor total
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Hasil perhitungan product moment kemudian dikonsultasikan
dengan harga rtabel . Kriteria valid jika rhitung lebih besar dari rtabel .Dari hasil
perhitungan diketahui rtabel dalah 0,514 sedangkan rhitung adalah 0,516,
sehingga angket dikatakan valid. Uji coba instrumen pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar geografi terdiri dari 31 item pertanyaan
yang diuji cobakan pada 15 orang siswa, dari hasil uji coba diperoleh 28
item soal yang valid dan 3 item soal tidak valid. Soal yang tidak valid yaitu
soal nomor 22, 24, dan 25. Contoh perhitungan salah satu item soal yang
diuji cobakan dapat dilihat pada lampiran 3.
b. Reliabilitas
Reliabilitas adalah ketepatan atau keajegan suatu alat ukur dalam
mengukur apa yang diukur. Artinya kapanpun alat ukur tersebut digunakan
akan memberikan hasil ukur yang sama (Arikunto, 2006:178).

Adapun

rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus alpha karena
menggunakan skor skala bertingkat.
Rumus alpha:
2
 k    b 
r11  
 1   2 
 k  1  

t

Keterangan:

r11

: reliabilitas

k

: banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal


 t2

2
b

: jumlah varians total
: varians total (Arikunto, 2006:196).

34

Sedangkan untuk menentukan varians total dan varians butir sebagai
berikut:

 x 

2

x2 
Variansbut ir 

N
N

 y 


2

y

2

var ianstotal 

N

N

(Arikunto, 2006:184).

Selanjutnya harga rhitung dikonsultasikan dengan rtabel , jika rhitung lebih
besar dari rtabel berarti instrumen angket reliabel. Pada taraf signifikansi 5%
dengan N =15 diperoleh rtabel 0,514, sedangkan harga rhitung = 0,924. Karena
rhitung lebih besar dari rtabel, sehingga instrumen angket reliabel.

F.

Metode Analisis Data
Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti dalam mengolah data
menggunakan pengolahan data dengan cara statistik. Adapun metode analisis
data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1.

Analisis Deskriptif
Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran pada penelitian ini,
yaitu seberapa besar pengaruh variabel pemanfaatan lingkungan sebagai
sumber belajar siswa kelas XI-IS terhadap hasil belajar siswa. Dalam
angket penelitian ini ada 28 pilihan ganda dengan masing-masing
mempunyai 4 alternatif jawaban.
Selanjutnya

data

yang

terkumpul

dalam

bentuk

angka

ditabulasikan dan diubah menjadi persentase dengan memasukkan
kedalam rumus
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Rumus deskriptif persentase:
P=

f
N

x 100%

Keterangan
P

: Persentase

f

: Jumlah nilai (skor) yang diperoleh

N

: Jumlah seluruh nilai ideal di cari dengan cara jumlah item
dikalikan nilai ideal tiap-tiap item ada dikalikan jumlah
responden (Sudijono, 2000:40).
Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah
pembuatan kriteria persentase adalah sebagai berikut:
a.

Mencari persentase maksimal
=

skormaksimal
x 100%
skormaksimal

=

3
x 100%
3

= 100%
b.

Mencari persentase minimal
=

skor min imal
x 100%
skormaksimal

=

0
x 100%
3

= 0%
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c.

Menghitung rentang persentase
= 100 % - 0 %
= 100 %

d.

Menentukan banyaknya kriteria. Adapun kriterianya adalah: tinggi,
sedang, rendah, dan sangat rendah.

e.

Menghitung rentang kriteria
100
x 100%
4
= 25 %

=

f.

Membuat tabel persentase
Tabel 3. Kriteria Persentase
No

Persentase

Kriteria

2.

75% - 100%

Tinggi

3.

50% - < 75%

Sedang

4.

25% - < 50%

Rendah

5.

0% - < 25%

Sangat rendah

Sumber: Analisis data primer, tahun 2008
1)

Selanjutnya dibuat kriteria secara keseluruhan, adapun
langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:
Kriteria pemanfaatan lingungan sebagai sumber belajar
siswa.
Jumlah responden (N) = 60 siswa
Jumlah item angket

= 28 item

Tingkat skor

= Jawaban a diberi skor 3
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Jawaban b diberi skor 2
Jawaban c diberi skor 1
Jawaban d diberi skor 0
Dari data tersebut kemudian dilakukan perhitungan sebagai
berikut:
a. skor maksimal

: 28 x 3 x 60 = 5040

b. skor minimal

: 28 x 0 x 60 = 0

c. range

: 5040 - 0

d. interval kelas

:

range
 kelas

= 5040
=

5040
4

= 1260

Tabel 4. Kriteria Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber
Belajar Siswa.

Interval Skor
3780 -

Interval
Persentase (%)

Kriteria

5040

75% - 100%

Tinggi

2520 - < 3780

50% - < 75%

Sedang

1260 - < 2520

25% - < 50%

Rendah

0 - < 1260

0% - < 25%

Sangat Rendah

Sumber: Analisis data primer tahun 2008
2)

Kriteria Hasil Belajar Siswa
Diketahui dahulu sebaran nilai responden, diambil:
a. Nilai tertinggi

=100

b. Nilai terendah

= 60

c. Range

= 100 – 60
= 40
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d. Interval kelas

=

range
40
=
= 10
4
 kelas

Tabel 5. Kriteria Hasil Belajar Geografi
Interval Nilai

Kriteria

90 - 100

Sangat baik

80 - < 90

Baik

70 - < 80

Cukup baik

60 - < 70

Kurang baik

Sumber: Analisis data primer tahun 2008
2.

Analisis Regresi Linier Sederhana
Metode ini digunakan untuk menganalisis data penelitian
tentang pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
terhadap hasil belajar geografi. Dalam penelitian ini menggunakan
regresi linier sederhana yaitu didasarkan pada hubungan fungsional
ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.
Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional
antara dua variabel atau lebih atau mendapatkan pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependennya atau meramalkan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya (Usman,
2003:216).
Persamaan regresi linier yaitu:
Y = a + bX
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Rumus koefisien a dan b adalah:
Dimana:
Y

= Subjek dalam variabel dependen (terikat) yang diprediksi.

a

= Harga Y bila X = 0 (harga konstan).

b

= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen (terikat).
Bila b ( + ) maka naik, dan bila ( - ) maka terjadi penurunan.

X

= Subjek pada variabel independen (bebas) yang mempunyai nilai
tertentu (Sugiyono, 2005:244).

Cara menentukan nilai a dan b dengan rumus sebagai berikut:

 y  X   X  XY 
N  X   X 
2

a =

b =

2

2

N  XY   X  Y 
N  X 2   X 

2

Keterangan:
a

: Intersep kurva estimasi atau nilai Y jika X=0

b

: Slope kurva estimasi yang baik

N

: Jumlah data yang digunakan sebagai sampel

X

: Nilai rata-rata X (Sugiyono, 2005: 245).
Dari hasil analisis regresi selanjutnya dilakukan uji keberartian

persamaan regresi, dan dilanjutkan dengan perhitungan koefisien
korelasi dan determenasi dengan rumus sebagai berikut:
Koefisien Korelasi (rXY)
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N  XY   X  Y 

xy

N  X

=

2



  X  N  Y 2   Y 
2

2



Keterangan:
r xy

: Koefisien korelasi

N

: Jumlah subyek

X

2

: Jumlah kuadrat butir soal

X
Y

: Jumlah skor butir

2

: Jumlah kuadrat skor total

 XY

: Jumlah perkalian skor butir soal total (Arikunto,1998:256)

Koefisien Determinasi
r2 =

bN  XY   X  Y 
N  Y 2   Y 

Keterangan:
r2

: Koefisien determinasi

b

: Koefisien arah b (Sudjana, 2002:370).
Dari hasil koefisien korelasi dan determinasi, selanjutnya

dilanjutkan dengan uji keberartian koefisien korelasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan pengaruhnya terhadap
hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang tahun
pelajaran 2008/2009. Sebelum itu akan dijelaskan mengenai kondisi secara
umum dari obyek penelitiannya, yaitu SMA Negeri 12 Semarang.
Secara administrasi, SMA Negeri 12 Semarang terletak di Kecamatan
Gunungpati, Semarang dengan batas administrasi: sebelah utara berbatasan
dengan Kecamatan Ngaliyan dan Gajahmungkur, sebelah timur berbatasan
dengan Kecamatan Banyumanik, sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Ungaran yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Semarang dan
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mijen. Untuk lebih jelasnya,
loksi SMA Negeri 12 Semarang dapat dilihat pada Peta lokasi penelitian di
lampiran 1halaman 68.
SMA Negeri 12 Semarang diresmikan pada tanggal 5 juli 1985.
Sekolah ini berada di jalan raya Gunungpati atau jalan raya Wuryanto
Gunungpati, Semarang. Letak sekolah ini strategis karena berada di tepi jalan
raya, sehingga memudahkan akses dengan kendaraan umum.

Luas area

sekolah adalah 14.435 m dengan luas bangunan 3.845,68 meter yang terdiri
dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala, ruang guru, ruang TU, ruang
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BK, perpustakaan, laboratorium (kimia, bahasa, komputer, fisika), koperasi,
mushola, parkir. Adapun ruang kelas berjumlah 21, yaitu ruang X 7 kelas,
ruang XI bahasa (1 kelas), ruang XI-IA (3 kelas), ruang XI-IS (3 kelas),
ruang XII bahasa (1kelas), ruang XII-IA (3kelas), ruang XII-IS (3 kelas).
Sekolah ini terus mengembangkan pembangunan fisik guna mendukung
proses belajar mengajar. Dengan visi “ Berprestasi dan Berakhlak Mulia” dan
misi “ Mengelola Sekolah sebagai Pusat Wawasan Wiyata. Secara Sungguhsungguh, Effektif dan Profesional demi Terwujudnya Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas” SMA Negeri 12 mampu menunjukkan dirinya sebagai
sekolah yang berkualitas dengan mendapat akreditasi A (5 Januari 2007).
Adapun prestasi yang pernah diraih oleh SMA ini antara lain sebagai juara 4
lomba perbaikan lingkungan hidup (Toyota Eco Youth) tingkat SMA/SMK
Se Jawa-Bali pada 23 Maret 2007, dan juara 3 lomba perpustakaan tingkat
kota Semarang pada 3 Juni 2007. Adapun kejuaraan yang diperoleh siswa
secara individu antara lain juara 1 lomba KIR tingkat kota Semarang, juara 3
lomba pidato bahasa Inggris tingkat kota Semarang, juara 1 lomba pidato
hari Kartini tingkat kota Semarang, dan pemimpin muda se-kota Semarang.
B. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan tentang
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar geografi siswa kelas XI-I
SMA Negeri 12 Semarang tahun pelajaran 2008/2009. Sebelum dilakukan
pengumpulan data, dilakukan pengujian instrumen terhadap 15 siswa dan
dianalisis validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya dilakukan pengambilan
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data menggunakan instrumen yang sudah valid dan reliabel. Setelah data
tekumpul dilakukan analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang
variabel pemanfaatan lingkungan dan hasil belajar.
1.

Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Siswa
Dalam pembelajaran Geografi, lingkungan dapat digunakan
sebagai sumber belajar. Gambaran tentang pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang
dapat dilihat dari tanggapan siswa yang diperoleh dari pengisisan
angket. Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 6. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar Siswa
Option

Skor

Frekuensi

f skor

a

3

0

3 x 0 x 28 =

0

b

2

7

2 x 7 x 28 =

392

c

1

50

d

0

3

Jumlah

60

1 x 50 x 28 = 1400
0 x 0 x 28 =

0
1792

Sumber : Analisis data primer, tahun 2008
Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 6 di atas, maka
dapat diketahui kriteria pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
dengan perhitungan sebagai berikut :
Skor maksimal : 3 x 60 x 28 = 5040
Skor minimal : 0 x 60 x 28 = 0
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Range

: 5040 – 0 = 5040

Interval kelas :

range
 kelas

=

5040
4

= 1260

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa f skor (secara keseluruhan 60
responden) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar diperoleh f
skor total 1792, sedangkan skor maksimal adalah 5040. Dengan
demikian, persentase pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase :

fskortotal
1792
x 100% =
x 100% = 35,55%
skormaksimal
5040

Tabel 7. Kriteria Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar
Siswa
Kriteria

Interval f skor

Interval persentase (%)

Tinggi

3780

-

5040

75%

-

100%

Sedang

2520

- < 3780

50%

-

< 75%

Rendah

1260

- < 2520

25%

-

< 50%

0

- < 1260

0%

Sangat rendah

- < 25%

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa persentase
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar adalah 35,55%
sehingga jika dikonversikan dengan dengan tabel kriteria pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar pada tabel 7, pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar termasuk dalam kriteria rendah.
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Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilihat
dari beberapa subvariabel yang terbagi lagi dalam beberapa indikator,
yaitu subvariabel penyajian dengan indikator menghubungkan materi
dengan keadaan nyata di lingkungan, subvariabel penerapan umpan
balik dengan indikator pemberian tugas dan menumbuhkan minat
belajar, subvariabel tindak lanjut dengan indikator keaktifan siswa
mencari wawasan sendiri dan tumbuhnya minat siswa untuk belajar
geografi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai
berikut:
a.

Penyajian
Pada subvariabel penyajian terdiri dari 1 indikator, yaitu
menghubungkan materi dengan keadaan nyata di lingkungan.
Berikut ini adalah hasil penelitian menghubungkan materi
dengan keadaan nyata di lingkungan.
Tabel 8. Menghubungkan Materi dengan Keadaan Nyata di
Lingkungan
0ption

Skor

Frekuensi

f skor

a

3

14

3 x 14 x 3 = 126

b

2

25

2 x 25 x 3 = 150

c

1

21

1 x 21 x 3 =

63

d

0

0

0 x 2x3=

0

Jumlah

60

Sumber : Analisis data primer tahun 2008

339
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Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 8, maka
dapat diketahui kriteria frekuensi menghubungkan materi dengan
keadaan nyata di lingkungan dengan perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal : 3 x 60 x 3 = 540
Skor minimal : 0 x 60 x 0 = 0
Range

: 540 - 0

Interval kelas :

range
 kelas

= 540
=

540
= 135
4

Dari tabel 8. di atas dapat diketahui bahwa f skor total
(secara keseluruhan 60 reponden) dari indikator menghubungkan
materi dengan keadaan nyata di lingkungan diperoleh f skor total
339, sedangkan skor maksimal adalah 540. Dengan demikian,
persentase menghubungkan materi dengan keadaan nyata di
lingkungan secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut:

Persentase =

skortotal
339
x 100% =
x 100%
skormaksimal
540

= 62,78%
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Tabel 9. Menghubungkan Materi dengan Keadaan Nyata di
Lingkungan
Kriteria

Interval f skor

Tinggi

405

-

540

75%

-

100%

Sedang

270

-

< 405

50%

-

< 75%

Rendah

135

-

< 270

25%

-

< 50%

0

-

< 135

0%

-

< 25%

Sangat rendah

Interval persentase (%)

Sumber: Data penelitian tahun 2008
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa persentase
menghubungkan materi dengan keadaan nyata di lingkungan
adalah 62,78% sehingga jika dikonversikan dengan tabel kriteria
menghubungkan materi dengan keadaan nyata di lingkungan pada
tabel 9, dalam hal menghubungkan materi dengan keadaan nyata di
lingkungan termasuk dalam kriteria sedang. Dari hasil penelitian
diperoleh gambaran bahwa guru sudah menghubungkan materi
dengan keadaan di lingkungan sekitar, baik lingkungan alam,
lingkungan sosial maupun lingkungan budaya atau buatan
meskipun belum maksimal. Dari ketiga lingkungan tersebut,
lingkungan yang paling rendah dalam pemanfaatannya adalah
lingkungan buatan atau budaya.
b.

Penerapan Umpan Balik
Pada subvariabel penerapan umpan balik, terdiri dari 2
indikator, yaitu:
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1). Pemberian Tugas
Berikut ini hasil penelitian mengenai pemberian tugas
Tabel 10. Pemberian Tugas
0ption

Skor

Frekuensi

f skor

a

3

0

3x0x9 =

b

2

8

2 x 8 x 9 = 144

c

1

47

1 x 47 x 9 = 423

d

0

5

0x6x9 =

60

Jumlah

0

0
567

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 10,
maka dapat diketahui kriteria pemberian tugas dengan
perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal : 3 x 60 x 9 = 1620
Skor minimal : 0 x 60 x 9 = 0
Range

: 1620 – 0 = 1620

Interval kelas : =

range
=
 kelas

1620
= 405
4

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa f skor total (secara
keseluruhan 60 responden) pemberian tugas diperoleh f skor
total 567, sedangkan skor maksimal adalah 1620. Dengan
demikian, persentase pemberian tugas secara keseluruhan
dapat dihitung sebagai berikut:
Persentase =

fskortotal
567
x 100% =
x 100% = 35,00%
skormaksimal
1620

49

Tabel 11. Kriteria Pemberian Tugas
Kriteria

Interval f skor

Interval persentase (%)

Tinggi

1215 -

1620

75% - 100%

Sedang

810 - < 1215

50% - < 75%

Rendah

40 - < 5810

25% - < 50%

0 - < 405

0% - < 25%

Sangat rendah

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa
persentase pemberian tugas adalah 35,00%, sehingga jika
dikonversikan dengan tabel kriteria pemberian tugas pada tabel
11, pemberian tugas pada siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12
Semarang masuk dalam kriteria rendah. Rendahnya pemberian
tugas yang mengarah ke pemanfaatan lingkungan seperti
survey langsung, pengamatan terhadap lingkungan sekitar,
ataupun karya wisata karena keterbatasan waktu dan juga
banyak materi lain yang harus dibahas, selain itu guru
memandang

bahwa

tugas

di

luar

kelas

pengkondisiannya nanti di lapangan melihat

sulit

dalam

jumlah siswa

yang banyak. Guru lebih banyak memberikan tugas berupa
tugas teoritis seperti tugas mengerjakan soal-soal dari buku
paket, LKS, ataupun soal-soal yang dibuat oleh guru sendiri.
2). Menumbuhkan Minat Belajar
Berikut ini hasil penelitian menumbuhkan minat belajar
siswa.
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Tabel 12. Menumbuhkan Minat Belajar Siswa
0ption

Skor

Frekuensi

f skor

a

3

0

3x 0x 5

=

b

2

20

2 x 20 x 5

= 200

c

1

39

1 x 39 x 5

= 195

d

0

1

0 x 0x 4

=

60

Jumlah

0

0
395

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 12,
maka dapat diketahui kriteria menumbuhkan minat belajar
siswa dengan perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal : 3 x 60 x 5 = 900
Skor minimal : 0 x 60 x 5 = 0
Range

: 900 – 0 = 0

Interval kelas :

range
900
=
4
 kelas

= 225

Dari tabel 12, dapat diketahii bahwa f skor total (secara
keseluruhan 60 responden) menumbuhkan minat belajar
diperoleh f skor total 395, sedangkan skor maksimal adalah
900. Dengan demikian, persentase menumbuhkan minat
belajar siswa secara keseluruhan dapat dihitung sebagai
berikut:
Persentase =

fskortotal
395
x 100% =
x 100%
skormaksimal
900

= 43,89%

51

Tabel 13. Kriteria Menumbuhkan Minat Belajar Siswa
Kriteria

Interval f skor

Tinggi

675 -

Sedang

450 - < 675

50% - < 75%

Rendah

225 - < 450

25% - < 50%

0 - < 225

0% - < 25%

Sangat rendah

Interval Persentase (%)

900

75% -

100%

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa
persentase menumbuhkan minat belajar siswa adalah 43,89%,
sehingga

jika

dikonversikan

dengan

tabel

kriteria

menumbuhkan minat belajar siswa pada tabel 13 termasuk
dalam kriteria rendah. Adapun hasil penelitian ini, hanya yang
berhubungn

dengan

pemanfaatan

lingkungan.

Siswa

menganggap, guru masih belum maksimal dalam hal
menumbuhkan minat belajar siswa. Beberapa cara untuk
memotifasi siswa seperti diskusi dan pemberian tugas yang
mengarah pada pemanfaatan lingkungan masih dirasa kurang.
c.

Tindak Lanjut
Pada subvariabel tindak lanjut rerdiri dari 2 indikator, yaitu:
1) Keaktifan Siswa Mencari Wawasan Sendiri
Berikut ini hasil penelitian keaktifan siswa mencari
wawasan sendiri pada siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12
Semarang.
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Tabel 14. Keaktifan Siswa Mencari Wawasan Sendiri
0ption

Skor

Frekuensi

a

3

1

3 x 1 x 7 = 21

b

2

8

2 x 8 x 7 = 112

c

1

36

1 x 36 x 7 = 252

d

0

15

0 x 15 x 7 =

Jumlah

f skor

60

0
385

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 14, maka
dapat diketahui kriteria keaktifan siswa mencari wawasa
sendiri dengan perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal : 3 x 60 x 7 = 1260
Skor minimal : 0 x 60 x 7 = 0
Range

: 1260 – 0 = 1260

Interval kelas :

range
=
 kelas

1260
4

= 315

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa f skor total (secara
keseluruhan 60 responden) siswa mencari wawasan sendiri
diperoleh f skor total 385, sedangkan skor maksimal adalah
1260. Dengan demikian, persentase siswa mencari wawasan
sendiri secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut:
Persentase =

fskortotal
385
x 100% =
x 100%
skormaksimal
1260

= 30,56%
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Tabel 15. Kriteria Keaktifan Siswa Mencari Wawasan Sendiri
Kriteria

Interval f skor

Interval persentase (%)

Tinggi

945 - 1260

75% - 100%

Sedang

630 - < 945

50% - < 75%

Rendah

315 - < 630

25% - < 50%

0 - < 315

0% - < 25%

Sangat rendah

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Dari perhitungan di atas dapat diktahui bahwa persentase
keaktifan siswa mencari wawasan sendiri adalah 30,56%,
sehingga jika dikonversikan dengan tabel kriteria mencari
wawasan sendiri pada tabel 15, keaktifan siswa mencari
wawasan sendiri termasuk dalam kriteria rendah. Siswa masih
enggan

untuk

melakukan

pengamatan,

mencari

data,

melakukan survey atau mencari sumber belajar sendiri dengan
memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Biasanya
kegiatan tersebut baru siswa lakukan jika mendapat tugas dari
guru. Rendahnya keaktifan siswa untuk mencari wawasan
sendiri dengan

memanfaatkan

lingkungan

sekitar

bisa

dikarenakan belum maksimalnya pengarahan dan motivasi dari
guru.
2) Tumbuhnya Minat Siswa untuk Belajar Geografi
Berikut ini hasil penelitian tumbuhnya minat siswa
belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang.
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Tabel 16. Tumbuhnya Minat Siswa untuk Belajar Geografi
0ption

Skor

Frekuensi

f skor

a

3

4

3 x 4 x 4 = 48

b

2

9

2 x 9 x 4 = 72

c

1

26

1 x 26 x 4 = 104

d

0

21

0 x 21 x 4 =

Jumlah

60

0
224

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Setelah diketahui frekuensi dan f skor dari tabel 16 di
atas, maka dapat diketahui kriteria tumbuhnya minat siswa
untuk belajar geografi dengan perhitungan sebagai berikut:
Skor maksimal : 3 x 60 x 4 = 816
Skor minimal

: 0 x 60 x 4 = 0

Range

: 816 – 0 = 816

Panjang kelas

:

range
=
 kelas

816
= 204
4

Dari tabel 16 diatas, dapat diketahui bahwa f skor total
(secara keseluruhan 60 responden) tumbuhnya minat siswa
untuk belajar geografi diperoleh skor total 224, sedangkan skor
maksimal

adalah

816.

Dengan

demikian,

persentase

tumbuhnya minat siswa untuk belajar geografi secara
keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut:
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Persentase =

fskortotal
224
x 100% =
x 100%
skormaksimal
816

= 27,45%
Tabel 17. Kriteria Tumbuhnya Minat Siswa untuk Belajar
Geografi
Kriteria

Interval f skor

Tinggi

612 -

Sedang

408 - < 612

50% - <75%

Rendah

204 - < 408

25% - < 50%

0 - < 204

0% - < 25%

Sangat rendah

816

Interval persentase (%)
75% -

100%

Sumber :Analisis data primer tahun 2008
Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa
persentase tumbuhnya minat siswa untuk belajar geografi
adalah 27,45%, sehingga jika dikonversikan dengan tabel
tumbuhnya minat siswa untuk belajar geografi pada tabel 17,
tumbuhnya minat siswa untuk belajar geogrfi masuk pada
kriteria rendah. Rendahnya minat berlajar siswa untuk belajar
geografi dalam penelitian ini hanya yang berhubungan dengan
pemanfaatan lingkungan.

2. Hasil Belajar Geografi
Hasil belajar geografi siswa adalah nilai yang diperoleh siswa dari nilai
ulangan harian dan tugas. Hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA
Negeri 12 Semarang dapat dilihat pada tabel 18.
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Tabel 18. Kriteria Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas
XI-IS SMA Negeri 12 Semarang.
Interval Nilai

F

Persentase

Kriteria

90 - 100

0

0%

80 - < 90

12

20%

Baik

70 - < 80

36

60%

Cukup baik

60 - < 70

12

20%

Kurang baik

Sangat baik

Sumber : Analisis data primer tahun 2008
Berdasarkan tabel 18, diketahui bahwa dari 60 responden tidak ada
siswa (0%) yang mempunyai nilai rata-rata hasil belajar dengan kriteria sangat
baik, sebanyak 12 siswa (20%) dengan kriteria baik, 36 siswa (60,00%)
dengan kriteria cukup baik, dan 12 (20%) siswa dengan kriteria kurang baik.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa persentase hasil belajar geografi
siswa terbesar adalah pada kriteria cukup baik yaitu sebesar 60%. Hasil belajar
ini tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti daya tangkap siswa
terhadap materi geografi.
3. Uji Hipotesis
Statistik

parametrik

yang

digunakan

untuk

menguji

hipotesis

menggunakan regresi linier sederhana yaitu didasarkan pada hubungan
fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel
dependen. Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis mengenai
ada tidaknya pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
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dengan hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang,
maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.
Menentukan Persamaan Garis Regresi Sederhana
Berdasarkan data yang peroleh dari hasil penelitian yang kemudian
dimasukkan kedalam rumus diperoleh koefisien a yaitu 60,862 dan
koefisien b yaitu 0,405 sehingga rumus persamaan regresi Υ = 60,862
+0,405X.
D iag ram P enc a r P em an faa tan lin g k un g an deng an
H a sil b e lajar

Has il B elajar

a.

y = 0 ,4046x + 60,8 62
R 2 = 0,296 4
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Gambar 2. Regresi pengaruh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
terhadap hasil belajar geografi siswa.

Regresi tersebut mengandung makna bahwa dalam setiap kenaikan
variabel pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sebesar satu
satuan akan diikuti kenaikan hasil belajar siswa sebesar 0,405 dengan
harga a konstan yaitu 60,862.
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b.

Uji Keberartian dan Uji Kelinieran
Dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 24,43 dan untuk
taraf signifikan 5% didapat Ftabel sebesar 4,007. Karena Fhitung lebih
besar dari Ftabel maka koefisien regresi yang diperoleh berkriteria
signifikan atau berarti.
Untuk menguji kelinieran koefisien regresi digunakan rumus
analisis varians. Dari hasil perhitungan diperoleh F hitung (0,827) <
Ftabel(1,878) dengan taraf signifikansi 5%, maka regresi yang diperoleh
berbentuk linier.

c.

Koefisien Korelasi
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan besarnya hubungan
antara variabel bebas (pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar)
dengan variabel terikat (hasil belajar siswa mata pelajaran geografi)
perlu adanya analisis korelasi yaitu dengan menggunakan rumus
product moment. Hasil perhitungan antara variabel X dan variabel Y
diperoleh rxy sebesar 0,5444, sedangkan r

tabel

dengan N=60 dan taraf

signifikansi 5% adalah 0,254, karna rhitung lebih besar dari rtabel, maka
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dengan hasil belajar
geografi sebesar 0,5444.
d.

Koefisien Determinasi
Agar dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) maka perlu dihitung analisis determinasi.
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Berdasarkan hasil perhitungan dari data hasil penelitian diperoleh r2xy
(koefisien determinasi) sebesar (0,2964 atau 29,64%). Hal ini berarti
bahwa 29,64 % variasi yang terjadi dalam keberhasilan hasil belajar
siswa mata pelajaran geografi kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang
tahun pelajaran 2008/2009 dipengaruhi oleh pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar, selebihnya adalah faktor lain diluar kajian
penelitian ini.

C. Pembahasan
1.

Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar
Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh gambaran bahwa

pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas XI-IS di
SMA Negeri 12 Semarang pada mata pelajaran geografi dari 35,55%
siswa menyatakan masih tergolong rendah. Dilihat dari tahap
penyajian yaitu menghubungkan materi dengan keadaan nyata
dilingkungan 62,78% yang menyatakan kriteria sedang, selebihnya
pada tahap penerapan umpan balik yaitu pemberian tugas (35,00%)
dan menumbuhkan minat belajar (43,89%), pada tahap tindak lanjut
yaitu keaktifan siswa mencari wawasan sendiri (30,56%) dan
tumbuhnya minat siswa untuk belajar geografi (27,45%) berada pada
kriteria rendah.
Dalam mempelajari ilmu geografi baik guru maupun siswa
dituntut untuk dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik
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sumber belajar yang digunakan untuk keperluan pengajaran maupun
sumber belajar yang tidak dirancang untuk keperluan pengajaran,
yaitu sumber belajar atau lingkungan yang ada di sekitar sekolah
maupun di sekitar siswa yang dapat dimanfatkan dalam proses
belajar.
Menurut Ahmad Rifai dan Nana Sudjana (2002:212), dari semua
lingkungan masyarakat

yang dapat digunakan dalam proses

pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi
tiga macam lingkungan belajar yaitu lingkungan sosial, lingkungan
alam dan lingkungan budaya.
Dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar antara
lain adalah dengan survey dan karya wisata. Survey, yaitu siswa
mengunjungi lingkungan masyarakat untuk mempelajari proses sosial,
alam maupun budaya. Kegiatan belajar siswa dilakukan melalui
observasi, wawancara dengan berbagai pihak yang di pandang perlu,
maupun mempelajari data atau dokumen yang ada.
Cara yang lainnya adalah karya wisata. Karyawisata dalam penelitian
ini, bukan hanya karyawisata yang diadakan oleh sekolah tapi juga
karyawisata yang dilakukan oleh masing-masing siswa.
Berdasarkan hasil penelitian, untuk pemenfaatan lingkungan
maupun metode yang digunakan oleh guru masih tergolong rendah.
Hal ini dapat dilihat pada hasil data subvariabel penerapan umpan
balik, baik itu indikator pemberian tugas dengan persentase 30,56%
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dan indikator menumbuhkan minat belajar dengan persentase 48,89%
yang menyatakan kriteria rendah.
Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar maupun metode
pemanfaatan lingkungan yang dilakukan siswa masih tergolong
rendah, adapun hal ini dapat diketahui dari perolehan hasil penelitian
yaitu pada subvariabel tindak lanjut, baik itu indikator keaktifan siswa
mencari wawasan sendiri dengan persentase 48,89% dan indikator
tumbuhnya minat siswa untuk belajar geografi dengan persentase
39,21% menyatakan kriteria rendah.
Pemanfaatan lingkungan dan metode pemanfaatan lingkungan
menurut mayoritas siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang
tergolong rendah, hal ini mengindikasikan bahwa pembelajaran
geografi yang dilaksanakan lebih banyak didalam kelas.. Adapun
belum

maksimalnya

metode

yang

digunakan

dikarenakan

keterbatasan waktu dan biaya.

2.

Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI-IS SMA Negeri 12
Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.
Berdasarkan hasil analisis data statistik diperoleh bahwa regresi
linier sederhana diterima. Bentuk regresi liniernya adalah Υ = 60,862
+ 0,405 X, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pemanfaatan
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lingkungan sebagai sumber belajar juga diikuti kenaikan hasil belajar
siswa dalam mata pelajaran geografi.
Setelah dilakukan uji keberartian regresi sederhana maka
diperoleh harga Fhitung (24,43) > Ftabel (4,007) untuk taraf signifikan
5%, maka koefisien arah regresi diperoleh nyata sifatnya atau berarti.
Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan ”Ada pengaruh
yang positif antara pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
dengan hasil belajar geografi siswa” terbukti. Setelah dilakukan uji
kelinieran, diketahui harga Fhitung (0,827) < Ftabel (1,878) dengan taraf
signifikan 5%, maka regresi yang diperoleh berbentuk linier. Artinya
ada pengaruh antara variabel pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar (X) dengan hasil belajar siswa (Y).
Dari hasil perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui
besarnya pengaruh yang diberikan variabel bebas yaitu pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar siswa terhadap variabel terikat
yaitu hasil belajar siswa mata pelajaran geografi. Dari hasil
perhitungan yang diperoleh, besarnya koefisien determinasi yaitu
0,2964. Sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh
pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa 29,64%
terhadap hasil belajar siswa, sedangkan 70,18% lainya dipengaruhi
faktor lain di luar penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan
bahwa:
1.

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas XI-IS SMA
Negeri 12 Semarang tahun pelajaran 2008/ 2009 masih rendah. Hal ini
dilihat dari perhitungan deskriptif persentase yaitu sebanyak 35,55% siswa
menyatakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam kriteria
rendah.

2.

Ada pengaruh dari pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dengan
hasil belajar geografi siswa kelas XI-IS SMA Negeri 12 Semarang sebesar
0,5444%. Hasil tersebut menunjukkan antara pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar mempunyai pengaruh yang rendah terhadap hasil
belajar geografi siswa.

B. Saran
Sekalipun pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa kurang
mencerminkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan hasil belajar bukan
berarti bahwa hal tersebut tidak penting, mengingat bahwa pemahaman
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pengetahuan, ketrampilan dan sikap perlu disertai tindakan empiris dalam proses
pembelajaran termasuk geografi. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan:
1. Kepada siswa
Supaya lebih aktif dan mandiri dalam memanfaatkan lingkungan sebagai
sumber belajar.
2. Kepada guru
Supaya lebih mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber
belajar.
3. Kepada pihak sekolah
Supaya pihak sekolah memberikan dukungan pada proses pemanfaatan
lingkungan sebagai sumber belajar siswa.
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