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ABSTRAK 

A’zizah, Nisaul. 2016. Keefektifan Penggunaan Media Alam Sekitar terhadap 
Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis Deskripsi Siswa Kelas IV SDN 
Temanggung 1 Kabupaten Magelang. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. M. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. dan Mur Fatimah, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Aktivitas, hasil belajar, media alam sekitar, menulis deskripsi 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi.. Guru biasanya 
menyampaikan pembelajaran secara konvensional yang terfokus pada guru. 
Dalam pembelajaran tersebut, guru tidak menggunakan media untuk membantu 
kegiatan pembelajaran. Siswa hanya mengerjakan atau mencatat apa yang 
diperintahkan guru, sehingga ksiswa dianggap kurang berperan aktif. Oleh karena 
itu dibutuhkan media yang menarik agar siswa termotivasi dan aktif dalam 
pembelajaran. Salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia adalah media alam sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
keefektifan media alam sekitar terhadap aktivitas dan  hasil belajar menulis 
deskripsi  kelas IV SD Negeri Temanggung 1 Kabupaten Magelang. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri Temanggung 

1 dan SD Negeri Sukomulyo  Kabupaten Magelang yang berjumlah 49 siswa. 

Terdapat 24 siswa di kelas eksperimen dan 25 siswa di kelas kontrol. Sampel yang 

diambil semua siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Desain eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi Experimental  dengan bentuk 

Nonequivalent Control Group. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi 

product moment untuk uji validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas 

instrumen. Uji Prasyarat Analisis yang digunakan yaitu Metode Lilliefors untuk 

menguji normalitas data dan Levene’s test untuk uji homogenitas. Pengujian 

hipotesis yang digunakan yaitu uji independent sample t test dan uji one sample t 
test. Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS 

versi 20. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis data aktivitas  belajar siswa menggunakan 

independent samples t test diperoleh hasil thitung = 2,775 dengan signifikansi = 
0,008 dan ttabel = 1,675. Hasil pengujian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,775> 
1,675) dan signifikansinya 0,008 <  0,05. Hasil pengujian hipotesis hasil  belajar 
siswa menggunakan independent samples t test diperoleh data thitung = 2,405 
dengan signifikansi = 0,02 dan ttabel = 1,675. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
thitung > ttabel (2,405> 1,675) dan signifikansinya 0,02 <  0,05. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa 
antara yang menggunakan media alam sekitar dan yang menggunakan media 
gambar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, paradigma 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Selengkapnya bab pendahuluan dijelaskan sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui 

pendidikan, manusia dapat mengembangkan pola pikir dan berbagai potensi yang 

dimilikinya secara optimal untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut Taufiq, 

Mikarsa, dan Prianto (2011:1.2)

Pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis dalam 

kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan 

berbagai potensi yang dimiliki manusia secara optimal, yaitu 

pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek 

fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap 

perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan 

sosio-budaya. 

Menurut Wahyudin, dkk (2009:1.1) Pendidikan adalah humanisasi, yaitu 

upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat 

kemanusiaannya. Pendidikan menurut Dewantara (1943) dalam Munib (2010:32) 

adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.  Pendapat tersebut sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal I ayat 1 bahwa: 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pendidikan baik 

formal, informal, maupun nonformal. Kegiatan pendidikan jalur formal 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

         Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai melalui tiga jalur kegiatan 

pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 (1) 

yang secara lengkap berbunyi “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Jalur 

pendidikan formal merupakan jalur pendidikan berprogram, berstruktur, dan 

berlangsung dipersekolahan (Munib 2011:76). Salah satu jenjang pendidikan formal 

yaitu pendidikan dasar yang di dalamnya mencakup sekolah dasar. 

Pembelajaran di sekolah dasar antara lain ada pelajaran Matematika, Bahasa 

Indonesia, IPA, dan IPS. Dalam pembelajaran tersebut memerlukan pendekatan 

belajar yang perlu dilakukan sebagai alat penunjang pembelajaran. Salah satu mata 

pelalajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar adalah Bahasa Indonesia. Mata pelajaran 
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Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang dibelajarkan di 

Sekolah Dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) dalam Susanto (2015:245) standar isi Bahasa 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia. 

  Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dimaksudkan untuk melatih 

keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masing-masing erat 

hubungannya. Untuk itu guru harus memberikan pengajaran yang bermutu bagi 

peserta didik agar pembelajaran menjadi bermakna. Untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, maka dari sekolah dasar pembelajaran Bahasa Indonesia sangat 

dibutuhkan. Susanto (2015:247) berpendapat 

Pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar tidak terlepas 

dari keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang mendasar (menulis, membaca, berbicara 

dan mendengarkan). Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Dalam menulis memerlukan 

tambahan bahkan motivasi tambahan pula, hal ini dikarenakan menulis 

bukan bakat karena  semua orang mampu menulis. 

  Dalam menulis diperlukan motivasi agar proses penyampaian pesan bisa 

tersampaiakan dengan baik. Untuk menambah motivasi siswa dalam materi menulis, 

guru harus menciptakan media yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa 
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sekolah dasar. Menulis deskripsi merupakan salah satu materi menulis dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV. Karangan deskripsi merupakan karangan 

yang kita susun untuk melukiskan sesuatu dengan maksud untuk menghidupkan 

kesan dan daya khayal mendalam pada si pembaca (Suparno dan Yunus 2008: 4.6). 

Dalam menulis deskripsi siswa dituntut untuk bisa kreatif dalam menulis karangan. 

 Proses pembelajaran yang menyenangkan akan meninggalkan kesan yang 

mendalam bagi siswa. Selain itu siswa juga akan lebih termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun pada kenyataannya dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis, guru biasanya 

menyampaikan pembelajaran secara konvensional yang biasanya terfokus pada guru 

dan dalam pembelajaran tersebut guru tidak menggunakan media untuk membantu 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini siswa kurang tertarik dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia, sehingga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu dibutuhkan media yang menarik agar siswa termotivasi dan aktif dalam

pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SDN Temanggung 1 

Kabupaten Magelang diperoleh informasi bahwa dalam membelajarkan materi  

menulis karangan guru menggunakan model  konvensional dan tanpa menggunakan 

media sehingga hanya terfokus pada guru. Pembelajaran yang demikian siswa cepat 

bosan dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran menjadi rendah, sehingga 

hasilnya kurang optimal.  Hal tersebut yang mendasari peneliti ingin mencoba 

menggunakan media alam sekitar dalam pembelajaran keterampilan menulis dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Alam dapat menumbuhkan 
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kreativitas manusia, termasuk siswa.  Hampir seluruh tanaman dapat diupayakan 

menjadi media pembelajaran.  Menurut Setiawan  dkk 2009: 6.6) Binatang yang 

hidup disekitar kita, seperti semut, kupu-kupu, cacing dan serangga. Nampaknya 

lingkungan di luar kelas belum banyak dimanfaatkan oleh guru. Mereka sering 

terfokus pada lingkungan kelas saja. Lingkungan alam sekitar kelas bisa 

dimanfaatkan sebagai media yang menarik untuk siswa. Dengan menggunakan 

media alam sekitar ini diharapkan siswa bisa mengembangkan pikiran dan lebih aktif 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis karangan. Sudjana (2013: 

208-9). berpendapat bahwa kegiatan belajar siswa tidak hanya di dalam kelas, akan 

tetapi bisa memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media yang bisa membantu 

siswa dalam kegiatan belajar.  

  Alam sekitar bisa digunakan sebagai media pembelajaran menulis deskripsi.

Misalnya siswa bisa membuat karangan deskripsi tentang tanaman yang ada di 

sekitar sekolah. Selain terjangkau, media alam sekitar lebih murah karena 

memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. 

  Beberapa penelitian tentang media alam sekitar telah dilakukan dengan hasil 

penelitian yang membuktikan behwa media alam sekitar dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Salah satu penelitian tersebut adalah Penelitian 

eksperimen yang dilakukan oleh Sopianti (2012) dari Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung dengan judul “Model Pembelajaran 

Menulis Puisi dengan Menggunakan Media Alam Sekitar pada Siswa Kelas V SDN 

Karangpawitan 4 Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil  penelitian 
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disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil prates dan postes 

dalam model pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media alam sekitar.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian eksperimen dalam materi menulis deskripsi dengan 

menggunakan media alam sekitar. Penelitian ini berjudul “Keefektifan Penggunaaan 

Media Alam Sekitar terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Menulis deskripsi pada 

Siswa Kelas IV SDN Temanggung 1 Kabupaten Magelang”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji keefektifan penggunaan media alam sekitar terhadap aktivitas dan 

hasil belajar siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, 

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi yang menggunakan media alam sekitar lebih 

efektif daripada yang tanpa menggunakan media alam sekitar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ekperimen ini meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Uraian masing-masing tujuan tersebut yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

media alam sekitar terhadap aktivitas dan hasil belajar menulis deskripsi pada siswa 

kelas IV SDN Temanggung 1, Kabupaten Magelang.
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus merupakan fokus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini. Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi antara 

pembelajaran yang menggunakan media alam sekitar dengan pembelajaran 

yang tanpa menggunakan media alam sekitar. 

(2) Mendeskripsikan  aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang menggunakan media alam 

sekitar lebih efektif daripada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

deskripsi yang tanpa menggunakan media alam sekitar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

Uraiannya yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan 

akademik. 

(1) Menambah khasanah tentang media alam sekitar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia.

(2) Dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Sekolah Dasar.

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat seara langsung dari hasil penelitian yang 

dapat digunakan oleh masyarakat. 
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1.5.2.1 Bagi Guru 

(1) Memberikan wawasan tentang media alam sekitar. 

(2) Memberikan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis deskripsi yang mengunakan media alam sekitar. 

(3) Memberikan motivasi untuk menciptakan pembelajaran dengan 

menggunakan media yang bervariasi 

1.5.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan daya pikir dan 

menambah wawasan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV materi menulis 

deskripsi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan landasan teori, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraian mengenai kajian pustaka yaitu 

sebagai berikut. 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar pijakan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Di dalam landasan teori, memuat teori-teori yang dikemukakan oleh 

para tokoh/ahli. Pada landasan teori, akan dijelaskan teori-teori yang mendukung 

penelitian yang dijalankan. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 

(1) belajar, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar (3) pembelajaran, (4) 

aktivitas belajar; (5) hasil belajar, (6) karakteristik anak usia sekolah dasar (SD), 

(7) pembelajaran bahasa Indonesia di SD, (8) keterampilan menulis, (9) karangan 

deskripsi, (10) media pembelajaran, (11) media alam sekitar. Untuk lebih jelasnya 

akan dipaparkan secara lebih lengkap berikut ini. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Arsyad (2015:1) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi  pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar 

itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh 

karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda 

bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 
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  Spears (2009) dalam (Thobroni 2015:19) menyatakan bahwa learning is 

to observe, to read, to imitate, to try something them selves, to listen, to follow 

direction (Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada 

dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan). Menurut Slameto (2013:2) 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”

  Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses interaksi seseorang dengan lingkungan sekitar untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat permanen secara 

keseluruhan akibat dari serangkaian perbuatan berupa praktik atau pengalaman.

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Belajar merupakan proses yang menimbulkan terjadinya perubahan atau 

pembaharuan dalam tingkah laku dan kecakapan. Perubahan dan pembaharuan 

tersebut dipengaruhi oleh faktor. Menurut Purwanto dalam Thobroni (2015: 102) 

berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

yang dibedakan menjadi dua golongan yaitu faktor individual dan  faktor sosial. 

Uraiannya adalah sebagai berikut:

(1) Faktor yang ada pada diri organisme disebut faktor individual. 

Faktor individual meliputi; (a) Faktor kematangan atau 

pertumbuhan (berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat 

pertumbuhan organ-organ tubuh manusia); (b) faktor kecerdasan 

atau intelegensi; (c) faktor latihan dan ulangan; (d) faktor 

motivasi; dan (e) faktor pribadi. 

(2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 

Termasuk ke dalam faktor di luar individual atau faktor sosial 

antara lain (a) faktor keluarga atau keadaan rumah tangga; (b) 

faktor guru dan cara mengajarnya; (c) faktor alat-alat yang 

digunakan dalam belajar mengajar; (d) faktor lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia; dan (e) Faktor motivasi sosial. 



11

 

Slameto (2013: 54-72) menggolongkan faktor-faktor yang memengaruhi 

belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang ada di luar individu. Terdapat beberapa faktor yang termasuk ke dalam 

faktor intern, yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

Faktor yang termasuk faktor jasmaniah, misalnya faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. Termasuk faktor psikologis, misalnya intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

Selanjutnya yang termasuk faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi 

belajar, yaitu: faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa yang hidup di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung aktivitas belajar 

siswa, akan cenderung memiliki prestasi belajar yang baik jika dibandingkan 

dengan siswa yang hidup di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang 

tidak mendukung aktivitas belajarnya. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belajar, 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi belajar yaitu faktor 

dari individu itu sendiri dan faktor dari luar individu itu sendiri. Pengaruh antar 

faktor sangat berkaitan erat, sehingga perlu kerja sama antara pihak orang tua, 

sekolah dan masyarakat serta memberikan perhatian kepada peserta didik agar 

proses belajar mengajar berjalan maksimal. 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Susanto (2015:19), pembelajaran yang didentikkan dengan kata 

“mengajar” berasal dari kata dasar “ajar”, yang berarti petunjuk diberikan kepada 
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orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata “ajar” 

ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, diartikan 

sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik 

mau belajar. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003, “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.  Sedangkan menurut Isjoni 

(2013:11) “pembelajaran merupakan upaya pendidik untuk melakukan peserta 

didik melakukan kegiatan belajar”. 

Selain itu, menurut Rombepajung (1988) dalam Thobroni (2015:17) juga 

berpendapat bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau 

pemerolehan suatu keterampilan melaui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.  

Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus kepada 

kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar 

dengan efektif dan efisien (Thobroni, 2015: 35). 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru, peserta 

didik dan lingkungan untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan 

belajar sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

2.1.4 Pengertian Aktivitas Belajar 

Slameto (2013: 36) menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, guru 

perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu 
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saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang 

berbeda. Siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, berdiskusi dengan guru. 

Siswa dalam berbuat dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat 

grafik, diagram, inti sari dari pelajaran yang disajikan. Bila siswa menjadi 

partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu atau pengetahuan itu dengan baik. 

Sudjana (2014: 61) menyatakan bahwa penilaian proses belajar-mengajar 

terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar-mengajar. Keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: (1) kegiatan-kegiatan 

visual; (2) kegiatan-kegiatan lisan (oral); (3)kegiatan-kegiatan mendengarkan; (4); 

Kegiatan-kegiatan menulis; (5) Kegiatan-kegiatan mental; (6) Kegiatan-kegiatan 

emosional; (7) Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas; (8) Keterlibatan 

siswa dalam berdiskusi kelompok. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang aktivitas belajar, maka dapat 

disimpulkan aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran. Pada pembelajaran siswa dituntut aktif dalam pembelajaran, 

misalnya kegiatan bertanya, mengajukan pendapat dan lain-lain.  

2.1.5 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar (Susanto 2015:5). Menurut Winkel (1999) dalam Purwanto 

(2013: 45), hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Nawawi (2007) dalam Susanto (2015:5) 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 
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dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa’i dan Anni 

2011:85). Menurut Suprijono (2009) dalam Thobroni (2015:20), hasil belajar 

adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil 

belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar (Susanto, 2015:5). 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang dialami peserta didik 

setelah kegiatan belajar. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan nilai-nilai, 

sikap, pengertian, keterampilan dan apresiasi. 

2.1.6 Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Susanto (2015:78-9), menjelaskan anak usia SD berada pada tahapan 

operasional konkret (usia 7-11 tahun). Pada usia ini anak mulai menunjukkan 

perilaku belajar yang berkembang ditandai dengan ciri sebagai berikut:

(1) Anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu 

aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang 

unsur secara serentak 

(2) Anak mulai berpikir secara operasional, yakni anak mampu 

memahami aspek-aspek kumulatif materi, seperti: volume, 

jumlah, berat, luas, panjang, dan pendek. Anak juga mampu 

memahami tentang peristiwa-peristiwa yang konkret 

(3) Anak dapat menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasi benda-benda yang bervariasi beserta 

tingkatannya 
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Anak mampu membentuk dan menggunakan keterhubungan 

aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan 

hubungan sebab akibat 

(4) Anak mampu memahami konsep substansi, volume zat cair, 

panjang, pendek, lebar, luas, sempit, ringan, dan berat. 

Sedangkan Sumantri dan Syaodih (2009: 6.3�4) mengemukakan ada 

empat karakteristik anak SD, yaitu: 

(1) Senang bermain; karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar 

untuk mengembangkan model pembelajaran yang 

menyenangkan. Guru dapat merancang model pembelajaran 

yang memungkinkan adanya unsur permainan. Pemilihan model 

pembelajaran yang menyenangkan  disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan. 

(2) Senang bergerak; peserta didik SD sangat senang bergerak. 

Mereka hanya bisa duduk diam dan tenang paling lama 30

menit. Karakteristik peserta didik tersebut menuntut guru untuk 

merancang suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik terlibat aktif dalam pembelajaran. 

(3) Senang bekerja dalam kelompok; karakteristik ini menuntut 

guru untuk merancang model pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru 

perlu membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok 

kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas secara berkelompok. Dengan bergaul 

dalam kelompoknya, peserta didik dapat belajar bersosialisasi, 

belajar bagaimana bekerja dalam kelompok, dan belajar 

mematuhi aturan-aturan dalam kelompok. 

(4) Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung;

mereka berusaha menghubungkan konsep-konsep yang 

sebelumnya telah dikuasai dengan konsep-konsep yang baru 

dipelajarinya. Suatu konsep akan cepat dikuasai peserta didik, 

apabila mereka dilibatkan langsung melalui praktik dari apa 

yang diajarkan guru. Oleh sebab itu, guru perlu merancang 

model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara 

langsung dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

anak sekolah dasar yaitu anak mulai memandang dunia secara objektif, berpikir 

secara operasional, membentuk dan  menggunakan keterhubungan, mampu 
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memahami konsep, senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam 

kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. 

Maka dari itu, guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menarik serta 

sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak sekolah dasar. 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Menurut Sugihastuti (2000) dalam Kusumaningsih (2013:14) Bahasa 

merupakan alat komunikasi yang efektif antarmanusia. Dalam berbagai situasi, 

bahasa dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicara kepada 

pendengar atau penulis kepada pembaca. Pembelajaran bahasa adalah proses 

memberi ransangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai 

kemampuan berbahasa (Santosa, 2012: 5.18). 

Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia 

baik secara lisan maupun tulisan (Susanto,  2015:245). Dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia, ada empat keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh 

siswa, keterampilan ini antara lain: mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di sekolah dasar tidak akan 

terpisahkan dari empat keterampilan tersebut (Susanto,  2015: 241). 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006: 81) dalam 

Susanto (2015: 245), Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga diarahkan untuk  

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 



17

 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan agar siswa 

mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. Pengajaran  bahasa Indonesia juga dimaksudkan untuk 

melatih keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masing-

masing erat hubungannya (Susanto, 2015: 245).  

2.1.8 Keterampilan Menulis 

Menurut Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain.  

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan 

merupakan simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati 

pemakaiannya. Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat 

empat unsur yang terlibat: penulis sebagai penyampai pesan (penulis), pesan atau 

isi, tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima 

pesan (Suparno dan Yunus, 2008. 1.3). Menurut Rusyana (1984: 191) menulis 

merupakan kemampuan  untuk mengungkapkan menggunakan pola-pola bahasa 

dalam penyampaian secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan/ pesan. 

Ada beberapa manfaat menulis menurut Suparno dan Yunus (2008: 1.4) 

diantaranya dalam hal (1) peningkatan kecerdasan; (2) pengembangan daya 

inisiatif dan kreativitas; (3) penumbuhan keberanian; dan (4) pendorong kemauan 

dan kemampuan mengumpulkan informasi. 
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2.1.9 Karangan Deskripsi 

Mengarang pada hakikatnya adalah mengungkapkan atau menyampaikan 

gagasan dengan bahasa tulis. Kegiatan mengarang adalah kegiatan yang 

mengikuti alur proses yang bertahap dan berurutan (Suparno dan Yunus 

2008:3.3). Menurut Widyamartaya (1984) dalam Dalman (2015: 85) mengarang 

adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang hendak menggunakan 

kandungan jiwanya kepada orang lain atau diri sendiri dalam tulisannya.  Ada 

beberapa bentuk karangan, yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan 

persuasi. 

Kata deskrpisi berasal dari kata bahasa Latin describere yang berarti 

menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah 

suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan 

sebenarnya,sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, 

dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan penulisnya (Suparno dan 

Yunus 2008: 4.6). 

Suparno dan Yunus (2008:1.11) menyatakan bahwa deskripsi adalah 

ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-

kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Menurut Semi 

(1990) dalam Kusumaningsih (2013:80) Deskripsi adalah tulisan yang 

ditujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat 

memberi pengaruh pada sensivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar, seakan 

mereka ikut melihat, mendengar, merasakan atau mengalami langsung objek 

tersebut. 
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Menurut Finoza (2008) dalam Dalman (2015: 93),  deskripsi adalah   

bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca 

dengan jalan melukiskan hakikat ojek yang sebenarnya. Menurut Mariskan (1992) 

dalam Dalman (2015:93) mengemukakan bahwa deskripsi atau lukisan adalah 

karangan yang melukiskan kesan atau panca indra semata dengan teliti dan 

sehidup-hidupnya agar pendengar dapat melihat, mendengar, merasakan, 

menghayati,dan menikmati seperti yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dihayati, 

serta dinikmati penulis.  

Semi (1990) dalam Kusumaningsih (2013; 80-81) berpendapat bahwa ciri 

umum karangan deskripsi adalah:  

(1) lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian ttentang 

objek, (2) lebih bersifat memberi pengaruh sensivitas dan 

membentuk imajinasi pembaca, (3) disampaikan dengan gaya yang 

memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah, (4) lebih banyak 

memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan 

dirasakan sehingga objeknya pada umumnya benda, alam, warna, 

dan manusia, (5) organisasi penyampaiannya lebih banyak 

menggunakan susunan ruang. 

Dalam menulis deskripsi yang baik dituntut tiga hal, (1) kesanggupan 

berbahasa kita yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. (2) kecermatan 

pengamatan dan keluasan pengetahuan kita tentang sifat, ciri, dan wujud objek 

yang dideskripsikan. (3) kemampuan kita memilih detai khusus yang dapat 

menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi (Akhadiah (1997) dalam 

Suparno Yunus 2008: 4.8). 

2.1.10 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’ Arsyad (2015:3). Gerlach dan Ely (1971) 
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dalam Arsyad (2015: 3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Heinich dan kawan-kawan (1982) dalam Arsyad (2015: 3) mengemukakan istilah 

medium perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima.  

Menurut  Kustandi (2011:8) media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas  makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

lebih baik dan sempurna. Media  pembelajaran tidak hanya meliputi media 

komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi  juga bentuk sederhana, seperti slide, 

foto, diagram buatan guru, obyek nyata, dan kunjungan ke luar kelas (Trianto 

2009: 75)  

2.1.11 Media Alam Sekitar 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan 

pemberdayaan lingkungan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Lingkungan 

belajar banyak berperan dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Lingkungan 

belajar yang dimaksud adalah lingkungan kelas dan lingkungan luar kelas. 

Nampaknya lingkungan di luar kelas belum banyak dimanfaatkan oleh para guru. 

Mereka sering terfokus pada lingkungan kelas saja.  Lingkungan alam sekitar 

kelas bisa dimanfaatkan sebagai media yang menarik untuk siswa.  

Menurut Marisa (2012: 6.62) konsep belajar memanfaatkan alam 

lingkungan sekitar sekolah adalah mengamati fenomena yang terjadi secara nyata 

di lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia di alam  sebagai media 

belajar.  
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Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia para guru mencoba cara sederhana 

dengan membawa anak didik ke luar kelas. Belajarlah di halaman sekolah dan di 

sekitar lingkungan sekolah. Belajarlah berpuisi, mengarang, menambah 

perbendaharaan kata, memperaiki kesalahan berbahasa dengan cara berdiskusi dan 

tanya jawab (Marisa, 2012:6.60) 

Alam dapat menumbuhkan kreativitas manusia, termasuk siswa.  Hampir 

seluruh tanaman dapat diupayakan menjadi media pembelajaran.  Binatang yang 

hidup disekitar kita, seperti semut, kupu-kupu, cacing dan serangga (Setiawan 

dkk, 2009:6.6).  

Menurut Sudjana (2013: 208-9)  keunggulan dan  kelemahan media 

lingkungan sekitar adalah sebagai berikut:  

1. Kelebihan  

a. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

duduk di kelas saja sehingga motivasi belajar siswa akan lebih 

tinggi. 

b. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan 

dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

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

sehingga kebenarannya lebih akurat. 

d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab 

dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, 

bertanya, atau wawancara, membuktikan atau 

mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. 

e. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, 

lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain.  

f. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan 

yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi 

yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat 

memupuk cinta lingkungan. 

2. Kekurangan 

a. Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang 

menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak 

melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan 

main-main. Kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang 
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matang sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. 

b. Ada kesan dari guru dan siwa bahwa dalam kegiatan 

mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama, 

sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Kesan ini 

keliru sebab kunjungan ke kebun sekolah cukup dilakukan untuk 

beberapa menit. 

c. 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 diantaranya dapat dilakukan dengan 

mempelajari lingkungannya. 

2.1.12 Media Alam Sekitar dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Alam dapat menumbuhkan kreativitas manusia, termasuk siswa.  Hampir 

seluruh tanaman dapat diupayakan menjadi media pembelajaran, binatang yang 

hidup disekitar kita seperti semut, kupu-kupu, cacing dan serangga (Setiawan dkk, 

2009:6.6). 

Belajar di lingkungan alam sekitar telah menjadi belajar yang 

sesungguhnya bagi anak didik.  Dengan belajar, anak didik yang tadinya tahu 

menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Menurut Marisa (2012:6.12) ada empat 

ranah atau domaiun yang disentuh berkenaan dengan belajar di alam lingkungan 

sekitar, yaitu: (a) citra diri dan perkembangan kepribadian, (b) latihan 

keterampilan hidup, (c) cara berpikir atau pola piker, (d) dan kompetensi atau 

kemampuan yang bersifat akademik, fisik, dan artistik.  

Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang 

perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia para guru mencoba cara sederhana dengan membawa anak didik ke luar 

kelas. Belajarlah di halaman sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Belajarlah 

berpuisi, mengarang, menambah perbendaharaan kata, memperaiki kesalahan 
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berahasa dengan cara berdiskusi dan tanya jawab  (Marisa, 2012:6.60). Dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar selain siswa belajar bahasa Indonesia namun 

siswa bisa belajar untuk menghargai alam yang ada di sekitar sekolah. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Pada kajian empiris ini, peneliti membahas penelitian yang sebelumnya 

dilaksanakan mengenai penggunaan media alam sekitar. Penelitian-penelitian 

tersebut antara lain:  

a. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Sopianti (2012) dari Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Bandung 

dengan judul “Model Pembelajaran Menulis Puisi dengan Menggunakan 

Media Alam Sekitar pada Siswa Kelas V SDN Karangpawitan 4 

Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2011/2012”. Setelah masing-masing 

diberi perlakuan, hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil prates dan postes dalam model pembelajaran 

menulis puisi dengan menggunakan media alam sekitar. Peningkatan ini 

dibuktikan dengan hasil thitung lebih besar dari ttabel  (t hitung = 4,02 > t 

daftar = 2,69). 

b.  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Widiastuti (2013) 

dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pemanfaatan 

Media Alam Sekitar untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Siswa SD Negeri 1 

Giritontro, Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013”. Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan pada Siklus I menunjukkan peningkatan keterampilan 
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menulis puisi dimana terjadi peningkatan 23% semula pada pra siklus 

siswa yang mencapai nilai KKM 5 siswa atau 38,5% dan pada siklus I 

meningkat menjadi 8 siswa atau 61,5% dengan nilai rata-rata 67,3. Pada 

siklus II menunjukkan peningkatan keterampilan menulis puisi dengan 

nilai rata-rata 76,2 dan presentase siswa yang mencapai nilai KKM (65) 

sebanyak 84,6% (11 siswa). 

c. Penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan oleh Herviana dari Universitas 

Galuh dengan judul “Penggunaan Media Alam Sekitar dalam 

Pembelajaran Menulis Puisi (Penelitian Kuasi Eksperimen pada Siswa 

Kelas X MAN 2 Ciamis)”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perubahan kemampuan siswa pada putaran I dibuktikan oleh adanya 

selisih antara rata-rata nilai prates dengan pascates sebesar 1,47.  Pada 

putaran II, selisih antara rata-rata prates dengan pascates mencapai 1,29. 

Demikian juga pada putaran III terjadi selisih antara rata-rata nilai prates 

dengan pascates sebesar 1,18. Pada putaran IV terdapat pula selisih rata-

rata nilai prates dan pascates mencapai 2,02. Perubahan kemampuan siswa 

terbesar terjadi pada putaran IV. 

d. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Dewi dari 

Universitas Galuh dengan judul “ Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi 

Bebas melalui Penggunaan Media Alam Sekitar (Penelitian Tindakan 

Kelas pada Siswa Kelas VIII-A MTs Negeri Dadiharja Kecamatan Rancah 

Kabupaten Ciamis). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil 

peningkatan kemampuan menulis puisi bebas yang dilakukan guru kepada 
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siswa melalui upaya perbaikan pembelajaran dengan menggunakan media 

alm sekitar diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan siswa pada 

siklus 2 lebih baik dari siklus 1. Hal ini tampak dari perolehan nilai siswa 

pada siklus 1 rata-rata nilai 49 dan siklus 2 rata-rata nilai 83. 

e. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Asumbi dari 

Universitas Tadulako dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Karangan Sederhana Melalui Media Alam Sekitar pada Siswa 

Kelas III SD Katolik Nulion Keamatan Totikum Selatan”. Hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media alam sekitar 

dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana kelas III SD 

Katolik 2 Nulion. Hal ini tampak dari peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dari siklus 1 yaitu 45,45 % dan pada siklus 2 yaitu 81,81 %. 

f. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Fitri dari 

Universitas Jambi dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Puisi dengan Menggunakan Media Alam pada Siswa Kelas V SD 

NO.188/1Kembang Seri”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

media alam dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi. Hal ini dapat 

diketahui dari adanya peningkatan persentase nilai menulis siswa setiap 

siklusnya. Pada siklus I persentase keberhasilan siswa dari jumlah 

keseluruhan 64.667% sebanyak 10 siswa yang mencapai KKM 50 %, pada 

siklus II persentase tersebut naik mencapai jumlah keseluruhan 85.67 %, 

dan yang tuntas 95%, sebanyak 19 siswa yang telah mencapai KKM 

Persentase ini dihitung dari banyaknya siswa yang telah mencapai nilai 

KKM sebesar 65 yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
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g. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Fatmawati dari 

Universitas Tadulako dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas II SD Muhammadiyah Taopa Melalui Pemanfaatan Media Alam 

Sekitar Dalam Pembelajaran Tematik Tema Lingkungan”. Hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa penelitian pemanfaatan media alam sekitar 

dalam pembelajaran tematik tema lingkungan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Saran yang dapat diberikan agar peneliti selanjutnya dapat 

memanfaatkan media alam sekitar dalam pembelajaran tematik dengan 

tema yang lain, memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, 

membuat strategi pembelajaran yang lebih mengkondisikan siswa untuk 

pembelajaran di luar sehingga pembelajaran lebih kondusif. 

h. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh Rustono dari 

Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Pemanfaatan Media 

Alam Sekitar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan 

IPS”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media 

alam sekitar dalam pembelajaran IPS mampu meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil prosentase pada siklus I 

59,1% meningkat menjadi 96,4% pada siklus III. 

i. Penelitian yang dilakukan oleh Mirrahimi dkk dari National University of 

Malaysia dengan judul “Developing Conducive Sustainable Outdoor 

Learning: The Impact of Natural environment on Learning, Social and 

Emotional Intelligence.” Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 

desain yang baik belajar di luar ruangan terlibat dengan alam adalah peran 
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penting untuk mempromosikan kemampuan siswa seperti prestasi 

akademik dan perilaku sosial. 

j. Penelitian yang dilakukan oleh Tawil dari National University of Malaysia 

dengan judul “The Impact Of Natural Environment On Student's Ability’’.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa lingkungan alam memiliki 

potensi untuk kesehatan fisik mendorong siswa dan psikologis 

kesejahteraan di sekolah. 

Hasil pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menggunakan media alam sekitar terbukti mampu meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Akan tetapi penelitian mengenai media alam sekitar pada 

materi menulis deskripsi belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian menggunakan media alam sekitar pada pembelajaran 

bahasa Indonesia materi menulis deskripsi.  Alasan lain yaitu, karena media alam 

sekitar belum diterapkan di SDN Temanggung 1, Kabupaten Magelang, maka 

perlu diteliti keefektifan media alam sekitar. Proses penelitian akan dilakukan 

pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian 

diperoleh dengan membandingkan aktivitas dan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian yang relevan ini digunakan sebagai 

acuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang mencakup empat 

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Keterampilan menulis tidak bisa dikuasai cepat oleh siswa, untuk meningkatkan 

keterampilan menulis diperlukan latihan terus menerus yang terarah sesuai dengan 
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kompetensi yang diharapkan. Namun pada kenyataannya, dalam pembelajaran 

menulis guru biasanya membelajarkannya tanpa didukung dengan media yang 

menarik perhatian siswa. Hal ini menyebabkan kreatifitas siswa menjadi menurun, 

mereka tidak bisa mengekspresikan bakat dan imajinasi yang ada.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

di Indonesia perlu inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

bisa bermakna. Materi menulis deskripsi yang dibahas dalam penelitian ini 

menggunakan media alam sekitar. Media alam sekitar memfokuskan pada siswa 

untuk memanfaatkan alam sekitar sekolah untuk media yang menarik. Diharapkan 

dengan menggunakan media alam sekitar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar.  

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, berikut disajikan bagan kerangka 

berpikir. 

Gambar 2. Bagan Kerangka berpikir. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia

siswa

Kelompok Eksperimen

Media Alam Sekitar

Aktivitas dan Hasil Belajar

Kelompok Kontrol

Media gambar

Aktivitas dan Hasil Belajar

dibandingkan

Ada atau tidaknya perbedaaan aktivitas dan hasil belajar yang 

pembelajarannya menggunakan media alam sekitar dan yang menggunakan 

media gambar



29

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian pustaka 

serta kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ho1 :tidak ada perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi antara pembelajaran yang 

menggunakan media alam sekitar dengan pembelajaran yang 

menggunakan media gambar. 

µ1 = µ2

Ha1 :ada perbedaan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi antara pembelajaran yang 

menggunakan media alam sekitar dengan pembelajaran yang 

menggunakan media gambar. 

  µ1 ≠ μ2 

Ho2 :tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi antara pembelajaran yang 

menggunakan media alam sekitar dengan pembelajaran yang 

menggunakan media gambar. 

  µ1 = µ2 

Ha2 :ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis deskripsi antara pembelajaran yang menggunakan media 

alam sekitar dengan pembelajaran yang menggunakan media gambar. 

  µ1 ≠ μ2 
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Ho3  : pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang 

menggunakan media alam sekitar tidak lebih efektif terhadap aktivitas 

belajar siswa daripada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

deskripsi yang menggunakan media gambar . 

  µ1 ≤ μ2 

Ha3  :  pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang 

menggunakan media alam sekitar lebih efektif terhadap aktivitas belajar 

siswa daripada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi 

yang menggunakan media gambar. 

  µ1 >µ2 

Ho4 : pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang 

menggunakan media alam sekitar tidak lebih efektif terhadap hasil belajar 

siswa daripada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi 

yang menggunakan media gambar. 

  µ1 ≤ μ2 

Ha4  : pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang 

menggunakan media alam sekitar  lebih efektif terhadap hasil belajar siswa 

daripada pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi yang 

menggunakan media gambar. 

  µ1 > µ2
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BAB 5 

PENUTUP 

   Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada penutup 

memuat tentang kesimpulan dan saran. Simpula merupakan jawaban dari hipotesis 

berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Sementara itu, 

saran dalam penelitian berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti 

lanjutan. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab penutup akan diuraikan pada 

penjelasan berikut ini. 

5.1       Simpulan 

   Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Temanggung 1 dan 

SDN Sukomulyo Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa:

(1) Hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa dengan perhitungan menggunakan 

uji independent sample t test melalui program SPSS versi 20 menunjukkan 

bahwa nilai -thitung< -ttabel (-2,775 < -1,675). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar bahasa Indonesia materi menulis deskripsi  siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan media alam sekitar lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. 

(2) Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa dengan perhitungan menggunakan uji 

independent sample t test melalui program SPSS versi 20 menunjukkan 

bahwa -thitung< -ttabel (-2,405 < -1,678). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil 
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belajar matematika materi bangun datar siswa kelas eksperimen yang 

menggunakan media alam sekitar  lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

(3) Media alam sekitar efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

IVmateri menulis deskripsi. Keefektifan media alam sekitar terhadap 

peningkatan aktivitas belajar siswa dibuktikan dengan perhitungan 

menggunakan uji one sample t test pada SPSS versi 20 menunjukkan bahwa 

nilai thitung > ttabel (3,267 > 2,069). sehingga dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar menulis deskripsi siswa kelas IV yang menggunakan media 

alam sekitar lebih baik daripada yang menggunakan media gambar. Dengan 

kata lain, media alam sekitar efektif  terhadap aktivitas belajar menulis 

deskripsi siswa. 

(4) Media alam sekitar efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IVmateri menulis deskripsi. Keefektifan media alam sekitar terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa dibuktikan dengan perhitungan 

menggunakan uji one sample t test pada SPSS versi 20 menunjukkan bahwa 

nilai thitung > ttabel (3,483 > 2,069). sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar menulis deskripsi siswa kelas IV yang menggunakan media alam 

sekitar lebih baik daripada yang menggunakan media gambar. Dengan kata 

lain, media alam sekitar efektif  terhadap hasil belajar menulis deskripsi 

siswa. 

5.2       Saran 

                Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 
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5.2.1  Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa media alam sekitar 

lebih efektif daripada media gambar, maka disarankan guru dapat menerapkan 

media alam sekitar dalam proses pembelajaran. Seelum menggunakan media alam 

sekitar, hendaknya guru memahami langkah-langkah dalam penggunaan media 

alam sekitar. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya mengusahakan fasilitas bagi guru dalam pemanfaatan 

media alam sekitar dalam pembelajaran.Selain itu sekolah mengusahakan fasilitas 

bagi guru dalam pemanfaatan media alam sekitar dalam pembelajaran. 

5.2.3 Bagi Peneliti lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan media alam sekitar dan sesuaikan 

dengan materi yang dapat menggunakan media alam sekitar. Selain itu, peneliti 

perlu menggunakan metode yang bervariasi dan menggunakan permainan-

permainan dalam pembelajaran.

 

 

 

 

 


