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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا      

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 es (dengan titik di atas) ̇   ̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 zet (dengan titik di atas) ̇    ̇  ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

Contoh: 

 kaifa :َ َكْيفََ

 haula :َ َهْىلََ

3. Maddah  

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A اََ
 Kasrah i I ا َ
 ḍammah u U ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ًَْ  fatḥah dan ya Ai a dan i ىَ

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَىَْ
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Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 māta : َياَتَ

 ramā : َزَيًَ

 qīla : ل ْيَمَ

َ ْىت   ً  yamūt : يَ

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

َ اْْلََْطفَال   rauḍahal-aṭfāl : َزْوَضةَ 

هَةَ  اْنفَاض  ْيَُةَ  د  ًَ  al-madīnahal-fāḍilah : اَْن

ةَ  ًَ  al-ḥikmah :  اَْنذْك

5. Syaddah (Tasydīd) 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َيَ  fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...َاَ      ...

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىً

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى ى
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ `َ ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اََ  <rabbana : َزبَُّ

ْيَُاَ  <najjaina: ََجَّ

َ  al-haqq : اَْنَذكُّ

َىَ  nu“ima : َ ع  

َ  aduwwun‘ : َعد وٌّ

Jika huruf َي  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( َ )َى ي   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh:  

ََعه يٌَّ  : ‘Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly) 

َ  Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :َعَسَب يٌّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 

Contoh: 

َ ط  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَنشَّ
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ْنَصنَة َ َاَنصَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : اَْنفَْهَسفَةَ 

 َ  al-bilādu :  اَْنب الَد

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh: 

ٌََ ْو س  َي   : ta’murūna 

 ‘al-nau :  اَنَُّْىع َ

 syai’un :  َشْيٌءَ

ْستَ  َأ ي    : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 
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Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َهللاَ   ٍ ْي  billāh ب اَهللdīnullāhَ د 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َهللا ََ ة  ًَ ه ْىَف ْيََزْد  hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 
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Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  َ= subhanahu  wa ta‘ala 

saw.   = shalallaa hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 َ= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al „Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 



 

xxi 
 

ABSTRAK 

Nama :   Anastasia Restu Pratiwi 

Nim :   20800118011 

Judul   :  Pengaruh Pembelajaran Berbasis Lingkungan Terhadap Hasil 

Belajar IPA Peserta Didik Kelas V Di SD Inpres Taeng Taeng 

Kabupaten Gowa 

 
 Skripsi ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA 
sebelum penggunaan model pembelajaran berbasis lingkungan di kelas V SD 
Inpres Taeng-taeng. (2) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran IPA setelah 
menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di kelas V SD Inpres 
Taeng-taeng. (3) Mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis lingkungan 
terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres Taeng-taeng. 
 Penelitian ini adalah penelitian pra-eksperimen, dengan desain penelitian 
eksperimental semu (quasi experimental design). Populasi dalam penelitian ini 
terdiri dari dua kelas yaitu kelas Va dan Vb dengan jumlah peserta didik 50 orang 
di SD Inpres Taeng Taeng Kab. Gowa. Teknik sampel yang digunakan adalah 
Simple Random Sampling  sehingga terpilihlah kelas Va  dengan jumlah 20 orang 
peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas Vb dengan jumlah 20 orang 
peserta didik sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu tes hasil belajar. Data yang diperoleh melalui instrumen lembar tes hasil 
belajar dideskripsikan dan dianalisis menggunakan statistic deskriptif dan 
statisktik inferensial. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan hasil belajar IPA 
peserta didik kelas V SD Inpres Taeng-taeng Kab. Gowa sebelum penerapan 
model pembelajaran berbasis lingkungan memperoleh nilai tertinggi sebesar 60, 
nilai terrendah sebesar 30, dan nilai rata rata sebesar 45. (2) Perkembangan hasil 
belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres Taeng-taeng Kab. Gowa setelah 
penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan memperoleh nilai tertinggi 
sebesar 100, nilai terrendah sebesar 60, dan nilai rata rata sebesar 80. (3) Hasil 
penelitian jika dibandingkan sebelum dan setelah menggunakan model 
pembelajaran berbasis lingkungan maka terdapat pengaruh positif terhadap 
peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas V di SD Inpres teang-taeng Kab. 
Gowa. Pengaruh ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang mengalami peningkatan 
antara nilai pretes yaitu 45 dengan nilai postes  sebesar 80 serta dengan 
melakukan uji signifikan menggunakan rumus statistik inverensial menggunkan 
aplikasi SPSS versi 23, diperoleh hasil uji hipotesis nilai Sig. (2- tailed) < a atau 
0,00 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sehingga dapat dikatakan H0 ditolak dan 
h1 diterima. 
 Implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
model pembelajaran berbasis lingkungan berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 
Oleh karena itu disarankan kepada pihak sekolah khususnya guru sekolah dasar 
untuk menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan guna mencapai 
pembelajaran yang efektif sehingga peserta didik tampak lebih senang saat belajar 
dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman belajar peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi peserta didik 

dalam mejalani kehidupan. Melalui penddikan peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan di dalam dirinya sesuai dengan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh sehingga mampu menghadapi perkembangan dan perubahan 

yang terjadi di linkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih 

berkenaan dengan masalah pendidikan sehinga mampu mengembangkan potensi 

peserta didik. Proses pembelajaran pada pendidikan harus menyenangkan dan 

dapat memotivasi pserta didik untuk aktif, kreatif dan kemadirian sesuai bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta pisikologi peserta didik. 

Salah satu mata pelajaran yang sesuai dengan pendidikan lingkungan 

hidup adalah biologi. Pendidikan lingkungan hidup perlu diberikan kepada peserta 

didik agar terbentuk kesadaran dan sikap peduli linkungan sejak dini. Tujuannya 

untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran peserta didik di sekolah 

dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
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1
Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pencemaran 

Lingkungan di SMA Negeri 1 Bendahara Aceh Tamiang Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 6, No. 1, 

Edisi Desember 2016. 
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Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

“Yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

1
 

 
Dalam al qur‟an yang terkait tentang menuntut ilmu sesungguhnya telah 

dijelaskan sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Mujadilah/58: 11 Allah swt 

menyebutkan: 

َي َ  َيُ ْى  َا  ٍَ ْي ىَْاَيَُّهاَانَّر  َفَاْفَسذ  ه ط  ج  ًَ َاْن ْىاَفً  ََوا ذَاَل ْيَمَاَا ذَاَل ْيَمََنك ْىَجَفَسَّذ  نَك ْىْۚ  َ ّٰللاه اَيَْفَسخَ 

بَ   َ ََوّٰللاه ث ٍۗ ْهَىَدََزج  َا ْوج ىاَاْنع  ٍَ ْي ََوانَّر  ُْك ْىْۙ َيُ ْىاَي  َا  ٍَ ْي انَّر   َ ّٰللاه ْواَيَْسفَعَ  َْش ص  ْواَفَا َْش ص  اَا ًَ

ََخب ْيسٌَ ٌَ ه ْى ًَ   جَْع

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan kepadamu: "Berdirilah kamu", 
Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajatdi antaramu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”

2
 

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap orang yang beriman 

wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun dunia. Hendaknya 

dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam 

menuntut ilmu, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan akhirat 

                                                           

1
Udin Syaefudin Sa‟ud dan Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan  Suatu 

Pendekatan Komprehensif  (Bandung: Rosda, 2009), h. 38. 

2
Depertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-Jumana Ali, 2005), 

h.543. 
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bagi siapa saja yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan. Orang yang 

beriman dan berilmu, berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau 

hanya berilmu saja. Allah swt senantiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun 

apa yang ada di dalam hati hamba-Nya. 

Pendidkan merupakan proses pengebahan dari tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik.
3
 Sedangkan        menurut Ki 

Hadjar Dewantara, “Pendidikan adalah upaya untuk memajukan               budi pekerti, 

pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan             hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.” Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya 

mendewasakan manusia agar dapat menjalankan kehidupannya dengan     

sempurna. Pendidikan yang bermutu adalah impian yang ingin didapatkan oleh                     

semua orang. Pendidikan yang bermutu memiliki krakteristik pembelajaran   yang 

terkait erat dengan standar isi, standar proses dan standar komptensi  lulusan. 

Karakteristik tersebut dpat diperkuat salah satunya dengan                         pendekatan ilmiah. 

Undang-Undang No 22 Tahun 2016 menyebutkan bahwa  prinsip pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh setiap satuan pendidikan,      yaitu pembelajaran yang 

bersifat ilmiah dengan kata lain menggunakan   pendekatan ilmiah dimana 

sumber belajar tidak hanya didapatkan dari guru saja, melainkan bisa didapatkn 

dari mana saja.
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3
Sofyan Tsauri, Hakikat Pendidikan, 2018, h. 3, (file.upi.edu) 

4
Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Satandar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 2 
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Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar adalah Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). IPA merupakan ilmu pengetahuan yang membahas 

tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sstematis yang didasarkan pada 

hasil percobaan dan pengamatan yang dilakkan oleh manusia.
5
 Pada  pembelajaran 

IPA peserta didik  diminta untuk dapat mengkonstruksikan sendiri hal yang 

sedang dipelajarinya. Selain itu pembelajaran IPA bukan hanya sekedar 

penentuan dan penguasaan materi saja, namun peserta didik diharapkan juga 

dapat memahami konsep yang dipelajari dengan baik dan terampil agar dapat 

mengaplikasikannya pada situasi yang relevan dengan kehidupan sehari- harinya.
6 

Depdikbud meyebutkan bahwa kompetensi yang diharapkan dari 

pembelajaran IPA di tingkat Sekolah Dasar yaitu peserta didik mampu melakukan 

pengamatan objek IPA dengan menggunakan panca indera dan alat sederhana 

yang kelak bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.
7
 

Pengamatan objek yang ada di lingkungan sekiar erat kaitannya dengan kekayaan 

yang dimiliki oleh suatu daerah, salah satuya yaitu kekayaan alam. Pengetahuan 

mengenai kekayaan alam di lingkungan sekitar dapat membantu peserta didik 

untuk berperilaku hidup bermasyarakat seperti bagaimana cara menjaga kekayaan 

alam tersebut.  

Mengingat pentingnya suatu pemahaman konsep dalam pembelajaran 

IPA, maka kemampuan peserta didik dalam memahami suatu konsep pada 

                                                           
5
Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di SD, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 3 

6
Vinta A. Triani, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, 2018, h. 1, 

(http://staffnew.uny.ac.id/upload/132306624/pengabdian/PEMBELAJARAN+IPA+di+SEKOLAH

+DASAR.pdf) 

7
Depdikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah,h. 137 

http://staffnew.uny.ac.id/
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pembelajaran IPA harus ditingkatkan karena dengan memahami konsep IPA 

tersebut, peserta didik mampu menjelaskan kembali materi yang telah 

disampaikan guru dengan kalimatnya sendiri dan mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, diperlukan 

adanya dukungan dari lembaga pendidikan agar peserta didik mampu 

mengkonstruksikan sendiri ilmu pengetahuannya. 

Namun kenyatannya ketika proses pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

masih banyak pembelajaran yang dilakukan secara konvensional yang dimana 

guru menjelaskan dan murid sebagai pedengar dan  pembelajaran tersebut masih 

berpusat pada guru sebagai sumber belajar dikelas . Berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi di elas V SD Inpres Taeng Taeng diperoleh beberapa permasalahan 

yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep pembelajaran peserta didik 

kelas V diantaranya yaitu, guru masih menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional sehingga peserta didik terlihat belum mampu menjelaskan serta 

menyimpulkan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Kemudian minimnya fasilitas belajar peserta didik yang ada di sekolah seperti 

laboratorium IPA juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman konsep peserta 

didik pada  pembelajaran IPA. 

Dari beberapa permasalahan pemahaman konsep yang dihadapi oleh 

peserta didik      kelas V di SD Inpres Taeng Taeng mengakibatkan hasil belajar 

peserta didik menjadi rendah. Hal ini ditemukan bahwa 50% peserta didik kelas V 

mendapatkan nilai di bawah KKM pada materi IPA yang ditentukan sebesar 70. 

Guru kelas melalukan remedial untuk memperbaiki nilai peserta didik yang 
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berada di bawah KKM. Perbaikan tersebut bisa dilakukan sebanyak 1, 2, 3 atau 

lebih sampai nilai peserta didik mencapai rata-rata nilai KKM dikelas. 

Unuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya suatu 

pembaharuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran agar tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai alternaif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik  

adalah model pembelajaran yang berbasis pada lingkungan alam.  

Proses pembelajaran yang berbasis pada lingkungan alam ini mengajak 

peserta didik untuk melakukan pengamatan terhadap keadaan yang ada di 

lingkungan sekitar mereka, tujuannya untuk mendorong peserta didik dalam 

mengintegrasikan hubugan antara pengetahuan dengan penerapan yang ada di 

lingkungan masarakat. Kekayaan lingkungan alam di sekitar SD Inpres Taeng 

Taeng dapat dijadikan bahan  ataupun sumber pembelajaran, diantaranya yaitu 

sawah yang membentang luas tepat berada di belakang sekolah, kemudian hutan-

hutan pohon durian berada tepat di samping sekolah. 

Melalui pembelajaran berbasis lingkungan alam ini, peserta didik akan 

dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang ada lingkungan sekitar mereka. 

Sejalan dengan pendapat Paulo Faire yang mengatakan bahwa apabila kegiatan 

pembelajaran dihadapkan dengan situasi konkret yang ada di sekitar peserta 

didik, maka mereka   akan tertantang untuk memecahkan masalah tersebut.
8 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan alam dapat digunakan 

                                                           
8
Hadi Susanto, Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, 2018, h. 2, 

(https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2018/01/21/pendidikan-berbasis-kearifan-lokal) 
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sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep                    

IPA peserta didik. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul Pengaruh 

Pembelajaran Berbasis Lingkungan Terhadap hasil Belajar IPA Peserta 

Didik di Kelas V
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebelum 

menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di Kelas V SD 

Inpres Taeng Taeng? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam setelah 

menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di Kelas V SD 

Inpres Taeng Taeng 

3. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis lingkungan  

terhadap hasil belajar peserta didik Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V SD 

Inpres Taeng Taeng? 

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui 
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pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis  

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.9 

Adapun hipotesis yang diajukan peneliti pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

   H0:  Tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasi lingkungan terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas V  di SD Inpres Taeng Taeng 

Kabupaten Gowa. 

   H1: Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis lingkungan terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas V di SD Inpres Taeng Taeng 

Kabupaten Gowa. 

D. Definisi Operasional variabel  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain. Definisi opersional variabel diperlukan untuk menghindari 

terjadinya kekeliruan penafisran pembaca terhadap variabel-variabel dalam 

penelitin.
10

 

Varibel yang terdapat dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis 

lingkungan sebagai variabel bebas dan hasil belajar peserta didik sebagai variabel 

terikat. Berikut definisi singkat mengenai variabel tersebut: 

1. Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

 Pembelajran berbasis lingkungan adalah pembelajaran yang menekankan 

lingkungan sebagai media atau sumber belajar dan merupakan implementasi dari 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D) (Cet, 11: 

Bandung: Alfabeta, 2010), h.96. 

10
Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmia: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (cet. I; Makassar: Alauddin Pres, 2013), h.13. 
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Pendidikan yang dilakukan secara formal. Pembelajaran berbasis lingkungan 

sebagai upaya untuk mendorong siswa agar tidak tergantung dengan apa yang ada 

di dalam buku. 

2. Hasil belajar dalam mata pelajaran IPA 

Hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini adalah skor atau nilai 

berupa angka atau huruf yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti mata 

pelajaran IPA di kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kab. Gowa.  

E. Kajian Pustaka 

Dari penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang 

relevan terhadap pembahasan yang penulis teliti. Diantaranya: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Riska Normalita pada tahun 2010 Jurusan 

Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Lingkungan Sekolah 

sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Fisika”. Desain penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara random 

(acak). Kelompok eksprimen adalah kelas VII A. Kelompok ini diberi 

treatment (perlakuan) berpa pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan 

dengan metode demonstrasi, sedangkan kelompok kontrol mendapat 

perlakuan berupa konvensional. Yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

media visual yang menggunakan metode ceramah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan media lingkungan pada pembelajaran 

fisika dapat meningkatkan prestasi belajar. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Khamidah Aryani pada tahun 2008 Jurusan 

Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga 

yang berjudul “Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran 

dalam meningkatkan Hasil Belajar Sains pada Siswa kelas IV MIN 

Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”. Dalam penelitian 

ini membahas seberapa besar pemanfaatan lingkungan dalam 

meningkatkan prestasi belajar, aktifitas dan partisipasi siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. Desain penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas yang bersifat reflektif dan dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan guru kelas. PTK yang digunakan menggunakan model 

Spiral dan Kemis dan Taggrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media lingkungan pada pembelajaran sains dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

3. Skripsi yang ditulis Dina Qoyyima pada tahun 2008 Jurusan Pendidikan 

Biologi Fakulas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang berjuul 

“Upaya Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa dengan 

Pemanfaatan Lingkungan Sosial Sekitar sebagai Media Belajar Biologi 

pada Sub Bab Identifikasi Makhluk Hidup (Kelas X C MAN 

Maguwoharjo yogyakarta, Tahun Ajaran 2007/2008)”. Dalam skripsi ini 

membahas pemanfaatan lingkungan sebagai upaya peningkatan motivasi 

dan prestasi beajar siswa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas dengan melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran. 

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
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mnunjukkan bahwa penggunaan media lingkungan pada pembelajaran 

Biologi dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. 

4. Penelitian saudari Khamidah Aryani pada tahun 2009 yang membahas 

pemanfaatan lingkungan dalam meningkatkan prestasi siswa yang 

menggunakan penelitian tindakan kelas. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Dina Qoyyima yang juga menggunakan penelitian tindakan 

kelas. Pada penelitian Dina Qoyyima yang diteliti adalah motivasi dan 

prestasi siswa dalam mata pelajaran biologi. Sedangkan penelitian dalam 

skripsi ini menggunakan penelitian ex-postfacto. 

5. Penelitian saudari Kasyianti pada tahun 2010 yang membahas  

Pemanfaatan Pendekatan Lingkungan Alam Sekitar Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas III SD Negeri Tegalsari Girimulyo 

Kulon Progo. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kasyianti yaitu 

penelitian. 

F. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirangkaikan dan beberapa 

persoalan pada rumusan masalah di atas maka peneliti perlu merumuskan tujuan 

dan kegunaan penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sebelum 

menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di kelas V SD Inpres 

Taeng Taeng Kab. Gowa. 

b. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam setelah 
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menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan di kelas V SD Inpres 

Taeng Taeng Kab. Gowa. 

c. Megetahui pengaruh pembelajaran berbasis lingkungan  terhadap hasil belajar 

peserta didik Ilmu Pengetahuan Alam di kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kab. 

Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi tambahan dalam 

hal pengetahuan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang 

diperoleh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari hari. Peneliti 

mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dari ilmu yang sudah ada, 

wawasan dan memberikan informasi baru bagi pihak yang berkepentingan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar 

Sarjana pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Pembelajaran  

Teori belajar sangat penting didalam dunia pendidikan, khususnya untuk 

membantu guru dalam memahami bagaimana peserta didik ketika belajar. 

Menurut Wheleer “teori belajar adalah suatu prinsip umum yang berkaitan dengan 

peristwa belajar”.
1
 Tujuannya tidak lain agar proses pembelajaran dikelas menjadi 

lebih efektif, efesien dan produktif. Pemahaman mengenai teori belajar akan 

membantu guru dalam melakukan evaluasi selama proses pembelajaran, baik 

untuk guru itu sendiri atau untuk peserta didik di kelas. Teori belajar 

dikembangkan berdasakan pada ilmu psikologi. Teori belajar berkaitan dengan 

pengetahuan, peserta didik, dan proses belajar-mengajar. Sepanjang sejarah 

perkembangan teori belajar, setidaknya terdapat tiga kali pergantian paradigma, 

diantaranya yaitu paradigma behavioristik, paradigma kognitif, dan yang terakhir 

yaitu paradigma konstruktivis.  

Teori belajar behaviorisme mengatakan bahwa seseorang dikatakan belajar 

apabila telah mengalami perubahan pada tingkah laku (perilaku) sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini juga mengatakan bahwa perubahan perilaku dapat diamati, 

diukur, dan diukur secara konkret. Teori belajar kognitivistik menekankan pada 

proses belajar, dimana peserta didik mengolah informasi dengan menggunakan 

                                                           
1
Nyanyu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 

2014), h. 63  
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strategi kognitif. Terakhir adalah teori konstruktivisme, yang menganggap bahwa 

belajar merupakan proses mengkonstruksi atau menggali pengetahuan serta 

keterampilan yang ada di dalam peserta didik.  

Sejarah teori belajar konstruktivis banyak mengadopsi teori dari Piaget dan 

Vygotsky yang menekankan hakikat sosial pembeajaran untuk meningkatkan 

perubahan konsep peserta didik.
1
 Suatu prinsip terpenting dalam psikologi 

pendidikan adalah guru tidak boleh hanya memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik  saja, melainkan peserta didik juga harus dapat membangun 

pemahamannya sendiri. Menurut Fosnot, “konstruktivisme adalah teori tentang 

pengetahuan dan belajar, yang menguraikan apa itu “mengetahui” dan bagaimana 

seseorang “menjadi tahu.” 
2
 Sedangkan Robert E. Slavin juga berpendapat bahwa 

teori pembelajaran konstruktivis adalah “teori yang menyatakan bahwa masing-

masing pembelajaran harus menemukan dan mengubah informasi yang rumit 

dengan memeriksa informasi baru terhadap aturan lama dan merevisi aturan 

apabila hal itu tidak lagi berguna.”
3
 

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori 

belajar konstruktivisme adalah teori belajar yag menekankan agar peserta didik 

dapat mengkonstruk sendiri informasi yang di dapatkan dengan cara mengaitkan 

teori yang lama dengan teori yang baru. 

                                                           
1
 Robert E. Slavin, Psikkologi Pendidikan Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Indeks, 2011), 

h.4 

2
Nyanyu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 

2014), h.80 

3
Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h.4 
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Belajar menurut teori konstruktivis ini dirumuskan dengan penyusunan 

pengetahuan melalui pengalaman nyata yang melibatkan peserta didik dalam 

kegiatan kolaboratif bersama orang yang lebih pandai, kemudian melakukan 

kegiatan evaluasi dan diakhiri dengan kegiatan interpretasi oleh peserta didik 

sendiri. Pada teori konstruktivis ini terdapat dua pandangan yang mendominasi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Konstruktivis Kognitif Individu 

Teori pembelajaran konstruktivis kognitif ini dikemukakan oleh Jean 

Peaget. Proses belajar pada teori ini mengutamakan interaksi individu dan teman 

sebaya, namun tidak mengutamakan interaks dengan orang dewasa atau orang 

yang lebih pintar. Pada teori ini, Piaget mengemukakan periode tahapan 

perkembangan kognitif yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar pada anak, 

diantaranya yaitu:
4
 

a. Periode sensori motor (sejak lahir sampai usia 2 tahun)  

Pada periode ini anak belum mempunyai konsepsi tentang suatu objek 

secara tetap, anak hanya mengetahui hal-hal yang ditangkap oleh inderanya. 

b. Periode praoperational (usia 2 tahun sampa usia 7 tahun) 

Pada periode ini mulai tumbuh perkembangan kognitifnya, namun masih 

terbatas pada hal-hal yang sering dijumpainya.  

c. Periode operasi nyata (usia 7 tahun sampai 11 tahun)  

                                                           
4
 Nyanyu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA 

2014), h.83 
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Dimana anak telah dapat berpikir konkret. Pada tahap ini biasanya anak-

anak belajar melalui sesuatu konkret yang ada disekitarnya.  

d. Periode operasi formal (usia lebih dari 11 tahun)  

Pada periode ini anak telah mempunyai pemikiran abstrak pada bentuk-

bentuk yang kompleks. 

Teori pembelajaran ini menekankan pada kegiatan atau aktivitas yang 

ditentukan oleh  itu sendiri, dengan arti lain bahwa peserta didik  menemukan 

teori melalui pengamatan atau penemuan yang dilakukannya sendiri. Pemahaman 

pada teori ini diberi contoh dengan perspektif guru yang mengatakan bahwa 

peserta didik lebih memahami suatu konsep apabila mereka dapat menemukan 

konsep itu sendiri dibandingkan dengan mereka menerima konsep tersebut dari 

guru.  

2. Konstruktivis Sosial  

Pembelajaran sosial dikemukakan oleh Lev Vygotsky  bahwa 

pembentukan pengetahuan seorang siswa terbentuk melalui 3 faktor, yaitu faktor 

primer (kesadaran sosial), faktor sekunder (individu), dan pertumbuhan 

kemampuan. Ketiga faktor tersebut dinamakan dengan teori sosiogenesis. 

Pendekatan konstruktivisme sosial ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun 

dan dikonstruksi secara bersama.
5
  Pembelajaran sosial ini mengajak peserta didik 

untuk belajar dengan cara terlibat langsung dengan aktivitas-aktivitas yang 

                                                           
5
Terwujud. com, Teori Belajar Konstruktivisme Sosial, p, h. 1, 

(https://www.terwujud.com/2012/01/teori- belajar-konstruktivisme-sosial.html 
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bermakna bersama orang orang yang pandai atau orang yang lebih dewasa. 

Orang-orang pandai atau orang yang lebih dewasa bisa disebut dengan guru atau 

teman sebaya. Hal ini tidak berarti bahwa siswa bersikap pasif dalam 

perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky menekankan pentingnya peran aktif 

seseorang dalam mengkonstruk pengetahuan peserta didik.
6
  Tujuan dari 

pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat berinteraksi dengan orang lain 

dalam memperbaiki pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki serta 

membantu mereka dalam membentuk pemahaman tentang orang lain. Proses 

pembelajaran yang dapat dilakukan dengan teori ini dengan cara melibatkan 

peserta didik terhadap kegiatan sosial, kemudian terjadilah konstruksi 

pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang telah dimiliki oleh peserta 

didik. Selama proses kegiatan tersebut guru hanya bertindak sebagai pembantu 

yang hanya memberian bantuan serta bimbingan yang cukup kepada peserta didik 

untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Pembelajaran konstruktivisme ini 

menekankan pada proses belajar bukan mengajar. Peserta didik didorong untuk 

melakukan penyelidikan guna untuk meningkatkan rasa ingin tahu yang ada di 

dalam diri mereka. Teori yang dimiliki oleh Vygotsky ini memiliki empat 

impikasi pendidikan, diantaranya yaitu:
7
 

a. Guru harus bertindak sebagai pembantu yang memberikan bimbingan 

yang cukup untuk membantu anak-anak mencapai kemajuan. 

                                                           
6
Lokita Purnamika, “Teori Konstruktivisme dan Teori Sosiokultural Aplikasi dalam 

Pengajaran Bahasa Inggris,” Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang, Vol. 

11, 2016, h. 9 

7
Nyanyu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 

2014), h. 86 
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b. Pembelajaran harus selalu berupaya “mempercepat” level penguasaan 

terkini anak.  

c. Untuk menginternalisasi keterampilan pada anak-anak, pembelajaran harus 

berkembang dalam empat fase. Pada fase pertama guru harus menjadi 

model dan memberikan komentar verbal mengenai apa yang mereka 

lakukan dan alasannya. Pada fase kedua, peserta didik  harus berupaya 

mengimitasi apa yang dilakukan oleh guru. Pada fase ketiga, guru harus 

mengurangi intervensinya secara progresif begitu peserta didik telah 

menguasai keterampilan tersebut. Keempat, guru dan peserta didik secara 

berulang-ulang mengambil peran secara bergiliran.  

d. Anak-anak perlu berulang-ulang dihadapkan dengan konsep-konsep ilmiah 

agar konsep spontan mereka menjadi lebih akurat dan umum.  

Teori pembelajaran konstruktivisme sosial ini sejalan dengan 

pembelajaran berbasis lingkungan alam yang diterapkan, dimana peserta didik 

dihadapkan dengan masalah konkret yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu 

peserta didik juga di dorong untuk terlibat aktif selama pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran berbasis lingkungan alam ini juga mendorong peserta didik untuk 

berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam melakukan eksperimen di luar kelas 

mengenai proses hubungan makhluk hidup. Peran guru dalam proses 

pembelajaran hanya memberikan bimbingan selama pembelajaran dilakukan di 

luar kelas. 
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B.  Hakikat IPA (Sains) 

Sains menurut Depdiknas adalah ilmu yang mempelajari fenomena-

fenomena di alam sekitar. Menurut Carin & Sund, sains adalah sebuah sistem 

pengetahuan tentang alam semesta melalui kumpulan data dari observasi atau 

eksperimen. Menurut Trianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menuntut sekiap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagaianya. 

Jadi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pengetahuan alam adalah ilmu 

membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, baik itu benda hidup 

(biologis) maupun benda mati (fisis)
8
 

 Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dapat dilihat melalui 

dua aspek yaitu,  biologis, dan fisis. Aspek biologis pada mata pelajaran IPA 

mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai fenomena  makhluk 

hidup pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan dan interaksinya dengan 

faktor lingkungan, pada dimensi ruang dan waktu. Untuk aspek fisis, IPA 

memfokuskan diri pada benda tak hidup, mulai dari benda tak hidup yang dikenal 

dalam kehidupan sehari hari seperti air, tanah, udara, batuan dan logam, sampai 

dengan benda benda di luar bumi dalam susunan tata surya dan sistem galaksi di 

                                                           

8 Dyas Ayu Anggraini, “Media Pembelajaran”,www. dyasayu.anggraeni.wordpress.com 

dalam www.google.co.id, 2013. diakses pada tanggal 20 Januari 2013 

 

http://www.dyasayu.anggraeni.wordpress.com/
http://www.google.co.id/
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alam semesta. Lebih lanjut ditanyakan bahwa ada tiga kemampuan dalam IPA 

yaitu
  9

: 

1. Kemampuan mengetahui yang diamati 

2. Kemampuan memprediksi apa yang belum diamati dan kemampuan 

untuk menguji tindak lanjut dari hasil eksperimen 

3. Dikembangkannya sikap ilmiah 

 Secara singkat berarti ilmu pengetahuan ini dibutuhkan untuk 

mengembangkan pengertian peserta didik tentang berbagai penjelasan peristiwa di 

alam dan juga memberikan kontribusi terhadap kemampuan peserta didik di masa 

yang akan datang. 

Hakikat IPA yang dinyatakan oleh Sri Sulistyorini dapat dipandang dari 

segi produk, proses dan pengembangan sikap
.10

 Artinya, belajar IPA memiliki 

dimensi proses, dimensi hasil (roduk) dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. 

Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait. Ini berarti proses belajar mengajar 

IPA seharusnya mengandung ketiga dimensi tersebut. Kesimpulan dari beberapa 

definisi diatas bahwa IPA adalah sebuah proses memperoleh kebenaran tentang 

fakta dan fenomena alam yang meliputi aspek biologi, fisis dan khemis. 

Sedangkan hakikat IPA dapat dipandang sebagai sikap, proses, produk serta 

aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang keseluruhannya saling 

terkait secara erat. 

                                                           
9
 Dyas Ayu Anggraini, “Media Pembelajaran”,www. dyasayu.anggraeni.wordpress.com 

dalam www.google.co.id, 2013. diakses pada tanggal 20 Januari 2013 

10
 ibid 

http://www.dyasayu.anggraeni.wordpress.com/
http://www.google.co.id/
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Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek  pengembangan 

lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga 

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

Merujuk pada pengertian IPA di atas, maka hakikat IPA meliputi 4 

(empat) unsur, yaitu:  

a. Produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum;  

b. Proses: yaitu posedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; 

metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, pengujian 

hipotesis melalui eksperimentasi; evaluasi, pengukuran, dan 

penarikan kesimpulan;  

c. Aplikasi: merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep 

IPA dalam kehdupan sehari-hari; 

d.  Sikap: yang terwujud melalui rasa ingin tahu tentang obyek, 

fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab 22 akibat yang 

menimbulkan masalah baru namun dapat dipecahkan melalui 

prosedur yang benar.  

Dengan demikian keempat unsur utama tersebut merupakan ciri IPA yang 
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utuh dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam proses pembelajarannya, 

keempat unsur itu diarapkan dapat muncul, sehingga peserta didik dapat 

mengalami proses pembelajaran secara utuh, memahami fenomena alam melalui 

kegiatan pemecahan masalah dan metode ilmiah dalam menemukan pengetahuan 

baru. 

C. Pembelajaran Berbasis Lingkungan  

 Lingkungan merupakan tempat hidup kita saat ini. Mulyanto mengatakan 

bahwa lingkungan adalah “seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel 

yang tidak dapat hidup.
11

 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal -1 menjelaskan 

bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidp termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.
12

 Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

merupakan faktor luar yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan suatu 

makhluk hidup. Lingkungan yang ada disekitar kita secara umum terbagi kedalam 

dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan.
13

 Lingkungan alam 

adalah segla sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan, sedangkan 

lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan 

                                                           
11

Mulyanto, Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1 

12
Mulyanto, Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 1 

13
 Endah Lestari, “Pemanfaatan Lingkungan Alam Sebagai Sumber Belajar Pada 

Pembelajaran IPA Di SD Alam Baturraden,” Skripsi pada Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto, 

2018, h. 9, tidak dipublikasikan. 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
14

 Keberadaan makhluk hidup tidak 

dapa dipisahkan dari lingkungan, maka dari itu lingkungan merupakan suatu 

unsur yng penting dalam kehidupan. “Sikap dan perilaku manusia akan 

menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Sebaliknya, bagaimana 

manusia memperlakukan lingkungan dampaknya akan berpengaruh terhadap 

kualitas kehidupan manusia”.
15

 Semua lingkungan yang ada di masyarakat dapat 

digunakan dala proses pembelajaran, dimana lingkungan dapat menjadi salah satu 

faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar.  

Pembelajaran yang berbasis lingkungan alam mengacu pada karakteristik 

peserta didik pada usia Sekolah Dasar, dimana dalam pembelajaran ini peserta 

didik melakukan kegiatan langsung yang berhubungan dengan objek yang 

dipelajari tanpa menggunakan perantara. Pada pembelajaran berbasis pada 

lingkungan alam ini, peserta didik dihadapkan dengan kondisi langsung yang ada 

disekitar mereka. Paulo Freire menyebutkan bahwa apabila pembelajaran peserta 

didik dihadapkan dengan masalah serta situasi konkret yang ada di sekitarnya, 

maka mereka akan semakin tertantang untuk memecahkan masalah tersebut.
16

 

Dalam proses pembelajarannya, Adelia juga berpendapat mengenai sesuatu yang 

                                                           
14

 Pendidikan Merah Putih, Lingkungan Alam dan Buatan, 2014, h.1, 

(http://pendidikanmerahputih.blogspot.com/2014/05/lingkungan-alam-dan-buatan.html) 

15
Titik Setyoningsih, “Pengelolaan Pembelajaran IPA Berbasis Lingkungan Di SMPN 1 

Gabus-Grobongan,” Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 12, 2017, h. 2 

16
 Hadi Susanto, Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, 2018, h. 2, 

(https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2018/01/21/pendidikan-berbasis-kearifan-lokal/)  
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dapat diperoleh peserta didik ketika melakukan pembelajaran yang berbasis pada 

lingkungan alam, yaitu:
17

 

1. Peserta didik akan dapat beradaptasi dengan lingkungan, alam sekitar, serta 

kehidupan masyarakat. 

2. Peserta didik dapat mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan 

pengenalan hidup dilingkungan alam sekitar. 

3. Peserta didik akan dapat memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam 

yang ada disekitarya. 

Tahapan pada model pembelajaran berbasis lingkungan alam yang dapat 

dilaksanakan oleh guru kelas ini dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu:
18

 

a. Langkah persiapan  

Pada tahap ini guru menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dapat dicapai oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran, 

menentukan objek yang tepat sebagai sumber belajar peserta didik. 

b. Langkah pelaksanaan 

 Pada tahap in kegiatan yang dilakukan adalah belajar di tempat tujuan 

sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. Kegiatan pembelajaran 

diawali dengan pemberian teori yang dilakukan guru kepada peserta didik  

untuk menemukan wawasan mereka mengenai materi yang akan dipelajari. 

                                                           
17

Herfin Purnamawati, “Pembelajaran Berbasis Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Siswa 

Kelas V SDN Deyangan 2,” Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.p, h. 2 

18
 Syofindah Ifrianti, “Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Sebagai Media Pembelajaran IPS 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas III MIN 10 Bandar 

Lampung,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol.3, 2018, h. 6 
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Selanjutnya guru mengajak peserta didik belajar keluar kelas untuk melihat 

kondisi langsung lingkungan yang ada disekitar. Kemudian guru 

mengaitkan teori yang dipelajari di kelas dengan contoh konkret yang ada 

dilingkungan sekitar.  

c. Tindak anjut  

Tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu guru mengajak peserta didik 

kembali ke kelas untuk menyimpulkan kembali atau mengevaluasi 

mengenai pembelajaran yang telah dilakukan selama dilapangan. 

Selanjutnya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik 

seputar pembelajaran yang telah di lakukan. 

 Tahapan-tahapan tersebut dapat dilakukan oleh guru untuk melaksanakan 

suatu pembelajaran berbasis pada lingkungan alam disekitar sekolah. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran berbasis pada lingkungan. Nilai-nilai yang di 

dapatkan dari model pembelajaran ini yaitu membantu peserta didik dalam 

memahami berbagai konsep materi yang disampaikan oleh guru, sehingga setiap 

materi yang diterima peserta didik tidak hanya dapat menjadi sebuah pengetahuan 

saja, melainkan dapat dimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya.  

Proses pembelajaran dilakukan oleh guru dengan melakukan apersepsi 

terlebih dahulu di dalam kelas mengenai pengertian air tanah dan air permukaan, 

kemudian dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan oleh guru menganai proses 

pembentukan air tnah dan air permukaan dan menghubungkannya ke dalam 

fenomena-fenomea yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya guru dan peserta 
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didik melakukan percobaan mengenai proses pembentukan air tanah dan air 

permukaan di luar kelas da menuliskan hasil percobaannya pada lembar LKS yang 

telah disediakan oleh guru. 

 Terakhir peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan 

mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Melalui pembelajaran berbasis pada 

lingkungan ala ini peserta didik diarahkan untuk memahami keadaan lingkungan 

yang ada disekitarnya dengan cara mengenalkan dan mengamati fenomena-

fenomena di lingkungan sekitar untuk dapat menumbuhkan pemahaman konsep 

peserta didik. Guru dapat melakuan proses pembelajaran di luar kelas agar peserta 

didik dapat mengamati langsung keadaan yang ada disekitarnya, sehingga 

harapannya siswa mampu menjaga serta melakukan konservasi terhadap kekayaan 

dan potensi alam yang ada di sekitar mreka.  

D. Pemahaman Konsep IPA 

Pemahaman konsep merupakan suatu hal yang penting sebagai dasar 

dalam penapaian hasil belajar peserta didik. Secara teoritik mengenai kemampuan 

pemahamn, Bloom berpendapat bahwa “pemahaman merupakan kemampuan apa 

yang sedang dikomunikasikan dan mampu mengimplementasikan ide tanpa harus 

mengaitkannya dengan ide lain, dan juga tanpa harus melihat ide itu secara 

mendalam.”
19

 

                                                           
19

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 69. 
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Selain itu Pemahaman berhubungan dengan kemampuan menangkap 

makna dari suatu konsep dengan kata-kata sendiri.
20

 Oemar Hamalik 

mendefinisikan makna dari pemahaman, yaitu suatu kemampuan dalam 

menguasai suatu makna.
21

 Selain iu Oemar Hamalik juga menyebutkan bahwa 

kemampuan pemahaman ini setingkat lebih tinggi dari kemampuan mengingat 

suatu makna. 

Pemahaman merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar. Proses pemahaman dapat terjadi ketika siswa sudah melakukan 

tahap pengetahuan atau mengenal. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemapuan 

menerangkan suatu hal dengan kata-kata yang berbeda dengan yang terdapat 

dalam buku teks, kemampuan mengintrepetasikan atau kemampuan mnarik 

kesimpulan.
22

 

 Maka dapat disimpulkan bahwa seorang peserta didik dikatakan telah 

paham apabila dia dapat mengorganisasikan dan mengutarakan kembali dengan 

bahasa dan kalimatnya sendiri mengenai apa yang telah dipelajari. Peserta didik 

tidak hanya membaca dan menghafal informasi yang diperolehnya saja, 

melainkan mereka juga harus bisa menjelaskan informasi tersebut.  

                                                           
20

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 157 

21
Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009), h. 121 

22
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) cet. 9, Ed. 

1, h. 79 
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Konsep sangat penting untuk manusia, karena dengan konsep seseorang 

dapat berkomunikasi dengan sesama, kemudian juga manusia dapat berpikir, 

belajar, membaca dan lain sebagainya.  

Syaiful Sagala menjelaskan bahwa konsep merupakan buah pemikiran 

seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga 

melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori. Konsep 

tersebut diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang mengalami abstraksi yang 

didefinisikan salah satu rumusan. Rosser menyatakan bawa konsep adalah suatu 

abstraksi yang mewakili suatu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut yang sama. 
23

 

Teori Bloom yang dikutip oleh Purwanto mengatkan bahwa tingkat 

peserta didik dapat dikatakan memahami suatu konsep adalah sebagai berikut:
24

  

1. Pemahaman terjemahan, dapat menjelaskan arti satu konsep.  

2. Pemahaman penafsiran, dapat menghubungkan bagian-bagian terdahulu 

dengan yang diketahui berikutnya.  

3. Pemahaman Ekstrapolasi, seseorang dikatakan paham apabila mampu 

memperluas persepsinya mengenai sesuatu.  

Pemahaman konsep merupakan suatu kemapuan seseorang dalam 

mendefinisikan atau menyimpulkan sendiri pelajaran yang sudah diterimanya. 

Samtowa menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman IPA merupakan suatu 

                                                           
23

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung:Alfabeta, 2011), h.73 

24
Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 44 
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kemampuan menyerap, memahami dan menyimpulkan sendiri mengenai gejala-

gejala alam yang ada di sekitar. Peserta didik danggap telah menguasai 

pemahaman konsep materi hubungan antar makhluk hidup apabila mereka sudah 

dapat menjelaskan dan membuat suatu kesimpulan dengan bahasa mereka senidri 

mengenai materi hubungan antar makhluk hidup. 

 Setiap peserta didik pada tingkat dasar hendaknya memiliki dan 

menguasai 3 kompetensi yang diharapkan, salah satunya yaitu kompetensi 

pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ini sendiri terbagi kedaam kemampuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
25

 Kemampan yang diharapkan, yaitu 

peserta didik mampu mengaitkan pengetahuan diatas dalam konteks diri sendiri, 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara. 

a. Faktual 

 Pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.  

b. Konseptual  

Terminologi atau istilah yang digunakan, lasifikasi, kategori, prinsip, 

generalisasi dan teori yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan 

spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan pengetahuan, teknologi, seni, dan 

                                                           
25

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, h. 4 
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budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, 

negara, dan kawasan regional.  

c. Prosedural 

Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait 

dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, dan negara. 

d. Metakognitif  

Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan 

menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.  

Dimensi proses kognitif dalam Taksonomi Bloom menyebutkan bahwa 

kemampuan C1 (mengingat) terdiri dari mengenali dan mengingat. Kemudian 

kemampuan C2 (memahami) terdiri dari menafsirkan, memberi contoh, 

meringkas, menarik, membandingkan dan menjelaskan. Selain itu C3 

(mengaplikasikan) terdiri dari menjalankan dan mengimplemetasikan.
26

 

 Dari uraian sebelumnya mengenai dimensi proses kognitif, maka dalam 

penelitian ini hanya memfokuskan pada kemampuan pengetahuan peserta didik 

mulai dari C1 hingga C3 saja, karena kemampun pemahaman konsep siswa di 

                                                           
26

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
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SDN 02 Pasireurih masih pada tahap yang rendah. Pada kemampuan mengingat 

diharapkan siswa mampu mengidentifikasikan prosedural hubungan antar 

makhluk hidup. Setelah peserta didik dapat mengingat, proses selanjutnya adalah 

peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemampuan 

memahami ini terlihat apabila peserta didik mampu memberi contoh serta mampu 

menyimpulkan sendiri mengenai materi siklus air. Selain itu juga peserta didik 

diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah di dapatkan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. 

E. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering disebut dengan pelajaran IPA 

(sains) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib pada tingkat pendidikan 

dasar.  

 Nash dalam bukunya “The Nature of Science” mengatakan bahawa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu metode untuk mengamati alam dengan 

cara menghubungkan suatu fenomea dengan fenomena lainnya sehingga 

menghasilkan pemikiran baru tentang objek yang diteliti.
27

 Kemudian Fowler dan 

Fowler mendefinisikan mengenai IPA, dimana Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan dengan kejadian-

                                                           
27

 Usman Samatowa, “Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar,” (Jakarta: PT Indeks, 2011), 

Cet.2, h. 3 
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kejadian kebendaan, dimana hal tersebut didapat dari hasil pengamatan, 

eksperimen dan induksi. 
28

 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang disusun dari 

hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hakikatnya 

program pengajaran IPA ditingkat Sekolah Dasar mampu menarik minat peserta 

didik terhadap dunia yang menjadi tempat tinggal mereka. 

Tujuan dari adanya pelajaran IPA di Sekolah Dasar yaitu peserta didik  

mampu mengungkapkan dan mengaitkan kejadian-kejadian alam dengan 

kehidupan sehari-harinya, selain itu juga diharapkan pelajaran IPA ini mampu 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA peserta didik. 

F. Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai objek penilaian pada hakikatnya menilai penguasaan 

peserta didik terhadap tujuan-tujuan intruksional. Hal ini dikarenakan isi rumusan 

tujuan instruksional menggambarkan hasil belajar yang harus dikuasai peserta 

didik berupa kemampuan-kemampuan peserta didik setelah menerima atau 

menyelesaikan pengalaman belajar. Hasil belajar merupakan proses menentukan 

nilai belajar peserta didik kegiatan-kegiatan penilaian atau pengukuran hasil 

belajar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Hasil belajar merupakan tingkat 

                                                           
28

Ni Putu Widiawati, Ketut Pudjawan, I Gd Mangunyasa, “Analisis Pemahaman Konsep 

Dalam Pelajaran IPA Pada Siswa Kelas IV SD Di Gugus II Kecamatan Banjar,” e-Jurnal PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, 2015, h. pp 
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perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar.
29

 Hasil belajar merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta 

didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.
30

 Hasil 

belajar yaitu apabila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti.
31

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilau secara keseluruhan nilai-nilai atau usaha yang 

berhasil dicapai oleh individu dalam bidang tertentu. Hasil belajar didapatkan 

setelah individu mengalami proses belajar. Jika proses belajar dalam pembelajaran 

baik, maka hasil belajar yang dcapai baik. Alat penilaian hasil belajar adalah tes. 

Baik tes uraian (esai) maupun tes objektif. Tes pada umumnya digunakan untuk 

menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar peserta 

didik kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajara. 

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik sedangkan faktor internal 

adalah faktor dari alam diri peserta didik itu sendiri yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar. 
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 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

30
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 197. 11  

31
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), h. 3 
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1. Adapun yang termasuk faktor internal adalah: Psikologis, meliputi faktor 

bakat, intelegensi, sikap, perhatian, pikiran, persepsi, pengamatan minat, 

motivasi, dan faktor psikologis lainnya. 

a. Sosiologis, meliputi faktor kemampuan siswa dalam melakukan 

interaksi sosal dan komunikasi sosial.  

b. Fisiologis, meliputi keadaan jasmani siswa.  

2. Adapun yang termasuk dalam faktor eksternal adalah:  

a. Lingkungan sekolah. 

b. Peralatan pembelajaran. 

c. Kurikulum.
32

 

Kesemua faktor eksternal dan internal harus menjadi perhatian bagi guru 

dan peserta didik jika ingin mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Faktor-

faktor tersebut merupakn kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Salah satu faktor yang harus menjadi perhatian guru yaitu faktor internal yang 

meliputi psikologis, sosiologis, fisiologis. Team Geamstermasuk model 

pembelajaran ke dalam psikologis dan sosiologis yang sangat dibutuhkan ketika 

guru menerangkan materi karena model pembelajaran ini dapat memabantu 

peserta didik dalam kemampuan berfikir kritis dan sikap yang baik melakukan 

interaksi sosial dan komunikasi sosial. 

G. KERANGKA FIKIR 

Sebelum dilakukan perlakuan terlebih dahulu diberikan pretest. Kemudian 

                                                           
32

 Abdul Hadis dan Nurhayati, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

101. 
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dalam proses pembelajaran, diberikan perlakuan berupa penerapan model 

pembelajaran berbasis lingkungan. Setelah proses pembelajaran diberikan posttest 

yang akan dibandingkan dengan hasil pretest untuk mengetahui adakah pengaruh 

pembelajaran berbasis lingkungan terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

  

Post - Test 

Sebelum Menggunakan Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Terhadap Peserta Didik Kelas V Mata Pelajaran IPA di SD 

Inpres Taeng Taeng Kabupaten Gowa 

Pre - Test 

Menggunakan Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Terhadap Peserta Didik Kelas V Mata Pelajaran 

IPA di SD Inpres Taeng Taeng Kabupaten Gowa 

 

Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis lingkungan 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V di SD 

Inpres Taeng Taeng Kabupaten Gowa 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan.
1
 Dalam penelitian eksperimen ini penulis 

menggunakan desian eksperimental semu (quasi experimental design) karena 

penulis menggunakan dua kelas. Kelas pertama sebagai kelas eksperimen dengan 

mengunakan model pembelajaran berbasis lingkungan dan kelas kedua sebagai 

kelas kontrol (pembanding) yang tidak menggunakan model pembelajaran 

berbasis lingkungan. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian  

  Group Pretest Treatment Post test 

Eksperimen O1 X1 O2 

Kontrol O1 X2 O2 

 

 

 

Keterangan : 

O1 =pemberian Pretest 

O2 = pemberian Post test 

X1 = pemberian perlakuan (model berbasis lingkungan) 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2015), h. 107 
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 X2= pemberian perlakuan (pembelajaran konvesional) 

B.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Inpres Taeng Taeng Kabupaten Gowa. 

Waktu penelitian yang penulis lakukan adalah semester ganjil tahun ajaran 2020-

2021. 

1. Populasi 

Menurut Suharmi Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian.
1
 Populasi merupakan seluruh subjek penelitian yang akan diteliti 

dengan tujuan mendapatkan data yang sesungguhnya. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kabupaten Gowa Tahun ajaran 

2020/2021. 

Tabel 3.2 Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Total 

Laki laki Perempuan 

Va ( Eksperimen) 8 17 25 

Vb (kontrol) 16 9 25 

(Sumber: Siswa kelas V SD Inpres Taeng taeng) 

2. Sampel 

                                                           
1
 Suharmi. Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006) h.115. 

2
 Sugiyanto, Metodologi penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kulitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015) h. 117. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
3
 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap 

yang dianggap bisa mewakili populasi.
4
 Dalam penelitian ini sampel penelitian 

diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
5
 Sehingga terpilihlah kelas 

Va dengan jumlah 20 orang peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas 

Vb dengan jumlah 20 orang peserta didik sebagai kelas kontrol. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
6
 Observasi ini bertujuan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar yang meliputi pengamatan hasil belajar IPA peserta didik. 

             Adapun salah satu dari jenis observasi yang ingin dipakai oleh peneliti 

yaitu jenis observasi tidak tersturuktur. Observasi tidak terstruktur adalah 

observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B), 

h. 118. 

4
 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)  h. 84. 

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
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6
 S. Margono, metodelogi penelitian pendidikan,(Jakarta : PT. Rineka cipta, 2010), h. 158 
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diobservasi.
7
 Oleh karena itu peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, 

mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian membuat 

keseimpulan. Dalam penelitian ini teknik obsevasi digunakan untuk memperoleh 

profil sekolah,guru, dan peserta didik. 

2. Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
8
 Dalam penelitian ini 

instrument pengumpul data berupa serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu/kelompok.
9
 Tes juga berfungsi untuk 

menguji hasil belajar IPA peserta didik setelah memperoleh perlakuan. Bentuk tes 

yang digunakan adalah soal pilihan ganda. 

Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model berbasis lingkugan. Tes 

diberikan pada waktu-waktu tertentu saat diberikan suatu tindakan. Tes yang 

diberikan pada awal pembelajaran disebu pretest dan tes yang diberikan pada 

akhir pembelajaran disebut post test. 

Pretest adalah kgiatan menguji tingkat kemampuan para peserta didik 

terhadap maeri sebelum pembelajaran. Post test adalah kegiatan menguji tngkat 

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B) 

h. 146. 

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: rineka 

cipta, 2013) h. 193 

9
 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, h. 76. 
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kemampuan para peserta didik terhadap materi setelah pembelajaran atau pemberian 

tindakan. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik atau lebih sistematis sehingga lebih mudah diolah.
10

 Adapun instrumen yang 

digunakan sebagai berikut : 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

sebelum dan sesudah diberikan tindakan seuai dengan aturan tertentu. Menurut 

Arikunto, Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesutu dalam suasana, dengan cara atau aturan-aturan tertentu. Tes 

diberikan pada waktu-waktu tertentu saat diberikan suatu tindakan.
11 

Test diberikan saat awal pembelajaran (pre-test) dan akhir pembelajaran 

(pos-test). Pre-test adalah kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta didik 

terhadap materi yang akan disampaikan. Pre-test diberikan sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. Tujuan diberikan pre-test adalah untuk mengetahui 

kemampuan awal peserta didik mengenai pelajaran yang disampaika. 

Dengan mengetahui kemampuan awal peserta didik ini, guru akan dapat 

menentukan cara penyampaian pelajara yang akan di tempuhnya nanti. 

Sedangkan, post-test adalah bentuk pertanyaan yang diberikan setelah proses 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: 

rineka cipta, 2013) h.203 

11
 Arikunto. Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D, h.54. 
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pembelajaran dilakukan. Post-test diberikan untuk melihat hasil belajar peserta 

didik setelah diberi perlakuan. Tujuan diberikan post-test adalah untuk melihat 

kemampuan peserta didik  dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

diajaran. 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas instrumen merupakan proses dalam mengukur ketepatan suatu 

alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Dan reliabilitas instrumen adalah 

proses dalam mengukur tingkat kepercayaan suatu alat yang digunakan dalam 

suatu penelitian. 

Berdasarkan instrumen penelitian yaitu tes hasil belajar, bentuk tes yang 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar IPA maka tes berupa pilihan 

ganda yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Tes yang akan dibuat kemudian akan 

dianalisis validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas Butir Soal  

Validitas item (butir soal) dihitung untuk mengetahui seberapa jauh 

hubungan antara jawaban suatu butir soal dengan skor total yang telah ditetapkan. 

Secara umum, suatu butir soal dikatakan valid apabila memiliki dukungan yang 

besar terhadap skor total. Skor total pada suatu item menyebabkan skor total 

menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, sebuah item tes memiliki validitas 

tinggi jika skor pada item itu mempunyai kesejajaran dengan skor total. 

Kesejajaran ini dapat diartikan sebagai korelasi, sehingga untuk mengetahui 

validitas item ini digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[          ][          ]
 

Dengan : 
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rxy = angka indeks korelasi “r” product moment (koefisien korelasi 

antara skor butir dengan skor total) 

n = Number of case (banyaknya siswa) 

ΣXY = jumlah hasil perkalian skor X dan Y 

ΣX = jumlah skor X (skor tertinggi butir soal) 

ΣY = Jumlah skor Y (skor total)12 

Nilai    diinterpretasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria validitas butir soal 

Besarnya “r” Product moment (rxy) Interpretasi 

0.00 - 0,20 

0,20 - 0,40 

0,40 - 0,70 

0.70 -  0,90 

0,90 - 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi
13

 

Dalam penelitian ini, butir tes dikatakan valid jika mempunyai validitas 

cukup, tinggi, atau sangat tinggi, sedangkan untuk butir-butir tes yang memiliki 

validitas rendah dan sangat rendah dikategorikan tidak valid dan dikeluarkan. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen tes dihitung untuk mengetahui konsistensi hasil tes. 

Untuk menghitung reliabilitas perangkat tes ini digunakan rumus yang sesuai 

dengan bentuk tes uraian (essay), yaitu rumus alpha sebagai berikut: 

    (
 

   
) (  

   
 

  
 
) 

                                                           
12

 Anas Sudijono, Statistik pendidikan, (Cet. XXI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 

2010), h. 206. 

13
 Anas Sudijono, Statistik Pendidikan, h. 193  
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Dengan            : koefisien reliabilitas perangkat tes  

n  : banyaknya item tes  

Σ  
  : jumlah varians skor setiap butir tes  

   
          : varians total  

Interpretasi koefisien reliabilitas perangkat tes ini menggunakan klasifikasi 

seperti yang diberikan oleh Ornstein dan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.4 Tabel kriteria reliabilitas instrumen 

koefisien reliabilitas  Kategori  

0,800 <  r  

0,400  < r  ≤ 0,800  

 r  ≤ 0,400 

Derajat reliabilitasnya tinggi  

Derajat reliabilitasnya sedang  

Derajat reliabilitasnya rendah 
14

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil penelitian digunakan dua teknik statistik, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskripif adalah suatu teknik pengolahan data yang tujuannya 

untuk menuliskan dan menganalisis kelompok data tanpa membuat atau menarik 

kesimpulan atas populasi yang diamati. Statistik jenis ini memberikan cara untuk 

mengurangi jumlah data ke dalam bentuk yang dapat diolah dan 

menggambarkannya dengan tepat mengenai rata-rata, perbedaan, hubungan-

hubungan, dan sebagainya.
15

 Hasil analisis deskriptif tersebut berfungsi 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menjawab permasalahan yang ada 

                                                           
14

Ratumana T. G..Evaluasi Hasil Belajar yang Relevan dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi,Surabaya: Unesa Univesity Press (2003).h. 39. 

15
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman 

Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.107. 
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dengan menggunakan statistik deskriptif. Langkah-langkah dalam penyusunan 

data hasil penelitian adalah: 

a. Membuat tabel Distribusi Frekuensi 

Langkah langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung rentang nilai (R), yakni data terbesar dikurangi data yang 

terkecil  

R = Xt – Xr 

Keterangan:  

R =Rentang Nilai 

Xt= Data terbesar 

Xr= Data terkecil
16

 

2) Menghitung jumlah kelas interval (K)  

              

Keterangan: 

K = Kelas interval 

n = Banyaknya data atau jumlah sampel.
17

 

3) Menghitung panjang kelas interval (P) 

  
 

 
 

Keterangan : 

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

K = Kelas interval
18

 

                                                           
16

Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistika, (Cet. III; Makassar: Andira Publisher, 

2008), h. 163. 

17
Syafruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian  (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 24  

18
Syafruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 24 
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4) Mean atau rata-rata 

 ̅  
∑     

 
   

∑   
 
   

 

Keterangan : 

x  Rata-rata 

if
 
Frekuensi 

 
ix Titik tengah.

19
 

5) Standar Deviasi 

                               = √
∑       – 

 ∑        

 

   
 

Keterangan: 

SD = Standar Deviasi  

if
Frekuensi 

 
ix Titik tengah.

20
  

6) Menentukan Persentase 

  
 

 
         

Keterangan : 

P : Angka persentase   

 f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Banyaknya sampel responden.
21

 

 

b. Kategorisasi 

                                                           
19

Muhammad Arief Tiro, Dasar-dasar Statistika, h. 133. 

20
Muhammad Arief Tiro, Dasar-dasar Statistik, h. 133. 

21
Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar(Cet VIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2004), h. 130. 
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Untuk pemberian kategori hasil belajar peserta didik digunakan rumus 

sebagai berikut: 

         
               

              
 

2. Statistik Inferensial  

Statistik inferensial, sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probalitas, pada statistik inferensial teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggambarkan bahwa 

sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal.
22

 Uji 

normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengolah nilai pretest dan 

postest.rumus yang digunakan adalah: 

 

   ∑
       

 

  

 

 

 

Oi : frekuensi 

Ei : frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujian normalitas yaitu data yang dikatakan berdistribusi 

normal jika Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi kuadrat Tabel (xh
2
 < xt

2
) dan 

pada keadaan lain data tidak berdistribusi normal. 

 

 

 

                                                           
22

 Kasmadi, SST., M.Pd, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, h. 92. 
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b. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 

berdistribusi normal.
23

 Uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus sebagai 

berikut: 

terkecilvarians

terbesarvarians
F  …………………….

24
 

 

Adapun hipotesis statistik uji homogenitas adalah Kriteria pengujian 

adalah  jika 
TabelHitung FF  maka H0  diterima yang berarti bahwa data kedua 

kelompok mempunyai varian yang sama atau homogen.  

c. Uji Hipotesis 

Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah tes t tak 

bebas secara manual. Rumus yang digunakan: 

  

         
 ̅   ̅ 

√
∑  

       

25 

Keterangan: 

Y1 : Rata-rata post-test 

Y2 : Rata-rata pre-test 

N : jumlah subyek 

Adapun syarat pengujian hipotesis yaitu: 

H0 : µ1 = µ2 ( tidak terdapat pengaruh antara penerapan model terhadap hasil 

belajar) 

H0 : µ1  ≠  µ2  ( terdapat pengaruh antara penerapan model terhadap hasil belajar) 

                                                           
23

 Kasmadi, SST., M.Pd, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, h. 92. 

24
 Sugiyono, Model Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  

h. 260. 

25
 Kadir, Statistika Terapan konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/lisrel 

dalam penelitian, (edisi kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.302 
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Kriteria pengujiannya jika –tα/2 ≤ t ≤ tα/2 , maka H0 diterima dan H1 

ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran aptitude 

treatment interaction terhadap hasil belajar. Begitupun sebaliknya, jika t > tα/2 

atau t < –tα/2 , maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran aptitude treatment interaction terhadap hasil 

belajar dengan taraf signifikan α = 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Umum SD Inpres Taeng Taeng 

Tabel 4.1 Identitas Sekolah 

Nama sekolah SD Inpres Taeng Taeng 

Alamat sekolah Jln. Dato Taeng Taeng, Kel. Paccinongang, 

Kec. Somba Opu, Kab. Gowa 

Kode Pos 92113 

No. Telpon 081355793573 

Akreditasi “B” tahun 2018 

Tahun berdiri 1978 

Nama kepala sekolah Hj. Andi Masyidar S.Pd., M.Pd.I 

Jumlah ruang belajar 8 buah 

Titik Kordinat  Garis lintang: -5.20051 

Garis bujur: 119.4716033 

Luas tanah 1,149 m
2 

E-mail Andiheru.82@gmail.com 

 

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu hasil belajar peserta didik 

sebelum dan hasil belajar peserta didik  setelah diajar dengan menggunakan model 

49 
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pembelajaran berbasis lingkungan sedangkan analisis inferensial digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar IPA 

peserta didik kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

Selain itu statistik  inferensial juga digunakan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. 

a. Deskripsi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V SD Inpres Taeng 

Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sebelum Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Lingkungan   

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di SD Inpres Taeng 

Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa pada kelas V yang berjumlah 25 peserta didik 

dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2022, melalui instrumen 

tes peneliti dapat mengumpulkan data nilai hasil belajar peserta didik  kelas V SD 

Inpres Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa.  

 Adapun nilai hasil belajar peserta didik kelas eksperimen sebelum penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan sebagai berikut: 

Tabel 4.2: Nilai Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Eksperimen  

Sebelum penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

NO NAMA NILAI PRE TEST 

1 A1 30 

2 A2 30 

3 A3 50 

4 A4 30 
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5 A5 60 

6 A6 40 

7 A7 50 

8 A8 50 

9 A9 40 

10 A10 50 

11 A11 60 

12 A12 60 

13 A13 40 

14 A14 30 

15 A15 50 

16 A16 40 

17 A17 60 

18 A18 60 

19 A19 40 

20 A20 30 

Nilai hasil belajar  IPA peserta didik kelas eksperimen sebelum penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan kemudian diolah dengan menggunkan 

bantuan program SPSS 23. Berikut hasil uji SPSS statistik pretes kelas 

eksperimen. 

 Adapun statisik hasil belajar peserta didik kelas eksperimen sebelum 

penerapan  model pembelajaran berbasis lingkungan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 : Statistik Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Sebelum Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan    

Statistics 

 
PREETESTEKSPER

IMENT 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 45,00 

Median 45,00 

Mode 30
a
 

Std. Deviation 11,471 

Variance 131,579 

Range 30 

Minimum 30 

Maximum 60 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai hasil belajar IPA peserta didik kelas 

eksperimen setelah penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan maka 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 45, nilai tengah sebesar 45, nilai yang sering 

muncul sebesar 30, nilai Standar deviasi sebesar 11,471, nilai varian sebesar 

131,579, nilai jangkauan sebesar 30, nilai terrendah sebesar 30, nilai tertinggi 

sebesar 60. 

Sebelum penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan hasil belajar 

IPA peserta didik kelas eksperimen menunjukkan nilai yang diperoleh peserta 
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didik bervariasi mulai dari nilai terendah 30 dan nilai tertinggi mencapai 60. 

Dengan rentang nilai 30 menunjukkan  kemampuan peserta didik cukup merata. 

Tabel 4.4 : Presentasi Hasil Belajar IPA Peserta didik Kelas Eksperimen 

Sebelum Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan    

PREETESTEKSPERIMENT 

 Frequency Percent 

Valid 30 5 25,0 

40 5 25,0 

50 5 25,0 

60 5 25,0 

Total 20 100,0 

 

Jumlah kelas interval adalah empat dengan panjang kelas tujuh (pada 

Tabel 4.4) kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 30 memiliki 

frekuensi 5 dengan persentasi 25% , kelas interval kedua dengan nilai hasil 

belajar 40 memiliki frekuensi 5 dengan persentasi 25%, kelas ketiga dengan 

peroleh nilai hasil belajar 50 memiliki frekuensi 5 dengan persentasi 25%, kelas 

keempat dengan perolehan nilai hasil belajar 60 memiliki frekuensi 5 dengan 

persentasi 25%.  

Persentasi tingkat penguasaan materi yang ditetapkan Depdikbud 

mempunyai mempunyai tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 : Persentasi Tingkat Penguasaan Materi  Kelas Eksperimen 

Sebelum Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan  

Batas Kategori Interval f Persentase Ket. 

             <30 5 25%      Rendah 

                    30     < 50 10 50 % Sedang 

           60    5 25 % Tinggi 

 

 Berdasarkan pengkategorian tabel di atas hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen sebelum diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

lingkungan, maka dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada kategori 

rendah dengan persentasi 25%  terdapat 5 orang peserta didik, kategori sedang 

dengan persentasi 50% terdapat 10 peserta didik, dan kategori tinggi dengan 

persentasi 25% terdapat 5 peserta didik. Jadi berdasarkan persentasi diatas maka 

dapat dikategorikan bahwa sebagian besar hasil belajar peserta didik kelas kelas 

eksperimen sebelum diajar dengan model pembelajaran berbasis lingkungan 

berada pada kategori sedang.  

 Adapun nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol sebelum penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan sebagai berikut: 

Tabel 4.6: Nilai Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Kontrol 

Sebelum penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

NO NAMA NILAI PRE TEST 

1 A1 40 

2 A2 30 

3 A3 40 
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4 A4 30 

5 A5 50 

6 A6 30 

7 A7 30 

8 A8 60 

9 A9 40 

10 A10 50 

11 A11 60 

12 A12 30 

13 A13 60 

14 A14 50 

15 A15 40 

16 A16 60 

17 A17 50 

18 A18 40 

19 A19 50 

20 A20 60 

Nilai hasil belajar  IPA peserta didik kelas kontrol  sebelum penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan kemudian diolah dengan menggunkan 

bantuan program SPSS 23. Berikut hasil uji SPSS statistik preetes kelas kontrol. 
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Tabel 4.7 : Statistik Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Kontrol Sebelum 

Penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

Statistics 

 PRETESTCONTROL 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 45,00 

Median 45,00 

Mode 30
a
 

Std. Deviation 11,471 

Variance 131,579 

Range 30 

Minimum 30 

Maximum 60 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol  

sebelum  penerapan model pembelajaran konvensional maka diperoleh nilai rata-

rata sebesar 45, nilai tengah sebesar 45, nilai yang sering muncul sebesar 30, nilai 

Standar deviasi sebesar 11,471, nilai varian sebesar 131,579, nilai jangkauan 

sebesar 30, nilai terrendah sebesar 30, nilai tertinggi sebesar 60. 

Sebelum penerapan model pembelajaran konvensional hasil belajar IPA 

peserta didik kelas control menunjukkan nilai yang diperoleh peserta didik 
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bervariasi mulai dari nilai terendah 30 dan nilai tertinggi mencapai 70. Dengan 

rentang nilai 40 menunjukka 

n  kemampuan peserta didik cukup merata. 

Tabel 4.8 : Presentasi Hasil Belajar IPA Peserta didik Kelas Kontrol 

Sebelum Penerapan Model 

Pembelajaran Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah kelas interval adalah empat dengan panjang kelas tujuh (pada 

Tabel 4.8) kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 30 memiliki 

frekuensi 5 dengan persentasi 25% , kelas interval kedua dengan nilai hasil 

belajar 40 memiliki frekuensi 5 dengan persentasi 25%, kelas ketiga dengan 

peroleh nilai hasil belajar 50 memiliki frekuensi 5 dengan persentasi 25%, kelas 

keempat dengan perolehan nilai hasil belajar 60 memiliki frekuensi 5 dengan 

persentasi 25%. 

PRETESTCONTROL 

 Frequency Percent 

Valid 30 5 25,0 

40 5 25,0 

50 5 25,0 

60 5 25,0 

Total 20 100,0 
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Persentasi tingkat penguasaan materi yang ditetapkan Depdikbud 

mempunyai mempunyai tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.9 : Persentasi Tingkat Penguasaan Materi  Kelas Kontrol Sebelum 

Penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

Batas Kategori Interval f Persentase Ket. 

             < 30 5 25%      Rendah 

                    30     < 50 10 50% Sedang 

                5 25% Tinggi 

 

 Berdasarkan pengkategorian tabel di atas hasil belajar peserta didik kelas 

kontrol sebelum diajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, 

maka dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik pada kategori rendah 

dengan persentasi 25%  terdapat 5 orang peserta didik, kategori sedang dengan 

persentasi 50 % terdapat 10 peserta didik, dan kategori tinggi dengan persentasi 

25% terdapat 5 peserta didik. Jadi berdasarkan persentasi diatas maka dapat 

dikategorikan bahwa sebagian besar hasil belajar peserta didik kelas control 

sebelum diajar dengan model pembelajaran konvensional berada pada kategori 

sedang. 

b. Deskripsi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V SD Inpres Taeng 

Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa Setelah Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Lingkungan   

Data yang diperoleh dari instrumen posttes atau hasil belajar IPA peserta 

didik kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa setelah 
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penerapan dengan menggunakan model pembelajaran berasis lingkungan. Berikut 

nilai hasil belajar peserta didik kelas eksperimen setelah penerapan model 

pembelajaran berbasis lingkungan: 

Tabel 4.10: Nilai Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Setelah penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

NO NAMA NILAI PRE TEST 

1 A1 70 

2 A2 90 

3 A3 70 

4 A4 80 

5 A5 90 

6 A6 70 

7 A7 100 

8 A8 60 

9 A9 100 

10 A10 80 

11 A11 90 

12 A12 60 

13 A13 100 

14 A14 70 

15 A15 80 

16 A16 60 

17 A17 100 

18 A18 80 

19 A19 90 
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20 A20 60 

Nilai hasil belajar IPA peserta didik kelas eksperimen setelah penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan kemudian diolah dengan menggunkan 

sbantuan program SPSS 23. Berikut hasil uji SPSS statistik preetes kelas 

eksperimen. 

 Adapun statisik hasil belajar peserta didik kelas eksperimen setelah 

penerapan  model pembelajaran berbasis lingkungan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23 sebagai berikut: 

Tabel 4.11: Statistik Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Setelah Penerapan Model Pembelajaran berbasis lingkungan 

Statistics 

 
POSTTESTEKS

PERIMEN 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 80,00 

Median 80,00 

Mode 60
a
 

Std. Deviation 14,510 

Variance 210,526 

Range 40 

Minimum 60 

Maximum 100 
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Berdasarkan nilai hasil IPA belajar peserta didik kelas eksperimen setelah 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan maka diperoleh nilai rata-rata  

80, nilai tengah sebesar 80, nilai yang sering muncul sebesar 60, nilai standar 

deviasi sebesar 14,510, nilai varian sebesar 210,526 nilai jangkauan sebesar 40, 

nilai terrendah sebesar 60, nilai tertinggi sebesar 100. 

Tabel 4.12: Presentasi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Eksperimen 

Setelah Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan    

POSTTESTEKSPERIMEN 

 Frequency Percent 

Valid 60 4 20,0 

70 4 20,0 

80 4 20,0 

90 4 20,0 

100 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

Jumlah kelas interval adalah lima dengan panjang kelas tujuh (pada Tabel 

4.12) kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 60 memiliki 

frekuensi 4 dengan persentasi 20% , kelas interval kedua dengan nilai hasil 

belajar 70 memiliki frekuensi 4 dengan persentasi 20%, kelas ketiga dengan 

peroleh nilai hasil belajar 80 memiliki frekuensi 4 dengan persentasi 20%, kelas 

keempat dengan perolehan nilai hasil belajar 90 memiliki frekuensi 4 dengan 

persentasi 20%, kelas kelima dengan perolehan nilai hasil belajar 100 memiliki 

frekuensi 4 dengan persentasi 20%. 
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Persentasi tingkat penguasaan materi yang ditetapkan Depdikbud 

mempunyai mempunyai tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 : Persentasi Tingkat Penguasaan Materi Kelas Eksperimen 

Setelah Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Lingkungan  

Batas Kategori Interval f Persentase Ket. 

             < 60 4 20%      Rendah 

                    60     < 90 12 60% Sedang 

           100    4 20% Tinggi 

 

 Berdasarkan pengkategorian tabel di atas hasil belajar peserta didik kelas V 

SD Inpres Teang Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa setelah diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis Lingkungan, maka dapat diketahui 

bahwa hasil belajar peserta didik pada kategori rendah dengan persentasi 20 %  

terdapat 4 orang peserta didik, kategori sedang dengan persentasi 60 % terdapat 

12 peserta didik, dan kategori tinggi dengan persentasi 20 % terdapat 4 peserta 

didik. Jadi berdasarkan persentasi diatas maka dapat dikategorikan bahwa 

sebagian besar hasil belajar peserta didik kelas kelas V SD Inpres Teang Taeng 

Kec. Somba Opu Kab. Gowa setelah diajar dengan model pembelajaran berbasis 

lingkungan berada pada kategori sedang.  

 Adapun nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol setelah penerapan model 

pembelajaran konvensional sebagai berikut: 
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Tabel 4.14: Nilai Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Kontrol 

Setelah Penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

NO NAMA NILAI PRE TEST 

1 A1 80 

2 A2 80 

3 A3 50 

4 A4 80 

5 A5 50 

6 A6 70 

7 A7 50 

8 A8 70 

9 A9 60 

10 A10 50 

11 A11 60 

12 A12 40 

13 A13 70 

14 A14 60 

15 A15 40 

16 A16 60 

17 A17 70 

18 A18 40 

19 A19 80 

20 A20 40 

 Berdasarkan nilai hasil belajar IPA peserta didik kelas kontrol setelah 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan uji 

SPSS 23. Berikut hasil uji SPSS statistik post tes kelas kontrol. 
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 Adapun statisik hasil belajar peserta didik kelas kontrol setelah penerapan  

model pembelajaran konvensional menggunakan aplikasi SPSS versi 23 sebagai 

berikut 

Tabel 4.15 : Statistik Hasil Belajar IPA Peserta didik Kelas Kontrol Setelah 

Penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

Statistics 

 POSTTESTCONTROL 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 60,00 

Median 60,00 

Mode 40
a
 

Std. Deviation 14,510 

Variance 210,526 

Range 40 

Minimum 40 

Maximum 80 

Berdasarkan nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol setelah 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan maka diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 60, nilai tengah sebesar 60, nilai yang sering muncul sebesar 40, nilai 

standar deviasi sebesar 14,510 nilai varian sebesar 210,526, nilai jangkauan 

sebesar 40, nilai terrendah sebesar 40, nilai tertinggi sebesar 80. 
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Tabel 4.16 : Presentasi Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas Kontrol 

Setelah Penerapan Model Pembelajaran Konvensional 

POSTTESTCONTROL 

 Frequency Percent 

Valid 40 4 20,0 

50 4 20,0 

60 4 20,0 

70 4 20,0 

80 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

Jumlah kelas interval adalah lima dengan panjang kelas tujuh (pada Tabel 

4.16) kelas interval pertama dengan perolehan nilai hasil belajar 40 memiliki 

frekuensi 4 dengan persentasi 20% , kelas interval kedua dengan nilai hasil 

belajar 50 memiliki frekuensi 4 dengan persentasi 20%, kelas ketiga dengan 

peroleh nilai hasil belajar 60 memiliki frekuensi 4 dengan persentasi 20%, kelas 

keempat dengan perolehan nilai hasil belajar 70 memiliki frekuensi 4 dengan 

persentasi 20%, kelas kelima dengan perolehan nilai hasil belajar 80 memiliki 

frekuensi 4 dengan persentasi 20%. 

Persentasi tingkat penguasaan materi yang ditetapkan Depdikbud 

mempunyai mempunyai tiga kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.17: Persentasi Tingkat Penguasaan Materi Setelah Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Konvensional 

Batas Kategori Interval f Persentase Ket. 

             < 60 12 60%      Rendah 

                    60     < 70 4 20% Sedang 

           80    4 20% Tinggi 

  

   Berdasarkan pengkategorian tabel di atas hasil belajar peserta didik kelas 

V SD Inpres Teang Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa sebelum diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional, maka dapat diketahui bahwa 

hasil belajar peserta didik pada kategori rendah dengan persentasi 20%  terdapat 4 

orang peserta didik, kategori sedang dengan persentasi 60% terdapat 12 peserta 

didik, dan kategori tinggi dengan persentasi 20% terdapat 4 peserta didik. Jadi 

berdasarkan persentasi diatas maka dapat dikategorikan bahwa sebagian besar 

hasil belajar peserta didik kelas kelas V SD Inpres Teang Taeng Kec. Somba Opu 

Kab. Gowa sebelum diajar dengan model pembelajaran konvensional berada pada 

kategori sedang. 

c. Deskripsi Pengaruh Pembelajaran Berbasis Lingkungan Terhadap 

Hasil Belajar IPAPeserta Didik Kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kec. 

Somba Opu Kab. Gowa  

  Pengujian hipotesis menggunakan statistik inferensial yakni dengan uji t 

atau uji hipotesis, sebelum pengujian hipotesis  dilakukan pengujian prasyarat 

atau uji normalitas dan homogenitas yang tujuannya untuk mengetahui apakah 

sebaran datanya normal dan homogen. 
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a. Uji Normalitas 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis atau terlebih dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data-data yang digunakan berdistribusi 

normal atau tidak.  Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan jenis uji 

kolmogorov-smirnov dengan menggunanakan Statistical Packages For Social 

Sciences (SPSS) Versi 23.  Taraf signfikansi α = 0,05 < sig SPSS maka dapat 

dikatakan bahwa data atau nilai hasil belajar peserta didik berdistribusi normal, 

dan pada keadaan yang berbeda maka data dikatakan tidak normal. Berikut ini 

hasil dari uji normalitas SPSS Versi 23: 

Tabel 4.18: Uji Normalitas Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas V SD 

Inpres Taeng Taeng 

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

HASIL PREETEST EXPERIMENT ,169 20 ,139 

POSTTEST EXPERIMENT ,155 20 ,200
*
 

PREETEST CONTROL ,169 20 ,139 

POSTTEST CONTROL ,155 20 ,200
*
 

 

Pada tabel di atas uji normalitas menggunakan Kolmogorov-smirnov 

diperoleh nilai sig. Dan diperoleh  preetest eksperimen dengan sig 0,13, posttes 

eksperimen dengan sig 0,20, preetes kontrol dengan sig 0,13, dan postes kontrol 

dengan sig 0,20. Nilai signifikansi lebih besar dari pada α = 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa pretes kontrol eksperimen dan posttes kontrol eksperimen atau 
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nilai hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres Taeng Taeng Kec. Somba 

Opu Kab. Gowa berdistribusi normal.  

Data atau nilai hasil belajar  IPA peserta didik kelas sebelum dan setelah 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan pada 

tingkat signifikansi α = 0,05 kedua data (pretest dan posttest) sig SPSS yang 

diperoleh lebih besar atau sig α < sig SPSS oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

kedua data atau hasil belajar berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas untuk mengetahui apakah data-data yang digunakan 

homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan jenis uji 

levena  dengan menggunanakan Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 

Versi 23.  Taraf signfikansi α = 0,05 < sig SPSS maka dapat dikatakan bahwa 

data atau nilai hasil belajar peserta didik homogen dan pada keadaan yang 

berbeda maka data dikatakan tidak homogen. Berikut ini hasil dari uji 

Homogenitas. 

Tabel 4.19 Uji Homogenitas Paired Samples Statistics 

 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

HASIL Based on Mean ,626 3 76 ,601 

Based on Median ,626 3 76 ,601 

Based on Median and with 

adjusted df 

,626 3 66,290 ,601 

Based on trimmed mean ,626 3 76 ,601 
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Pada tabel di atas hasil uji Homogenitas pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dengan signifikansi α = 0,05 dan diperoleh nilai sig adalah 0,6. 

Karena tingkat signifikansi α lebih kecil dari sig SPSS (0,05 < 0,6) maka dapat 

dikatakan bahwa pretes kontrol eksperimen atau nilai nilai hasil belajar peserta 

didik kelas V SD Inpres Taeng Taeng homogen. 

c. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji T dilakukan untuk 

menjawab praduga atau hipotesis, Menggunakan statistic packages for social 

sciences (SPSS) Versi 23 berikut ini hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya: 

H0 =  Tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis 

lingkungan terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres 

Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

H1 = Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres Taeng Taeng 

Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

Berikut ini hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan program 

aplikasi SPSS: 

Tabel 4.20 Uji Hipotesis Paired Samples Statistics 

 

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

HASIL POSTTEST CONTROL 20 60,00 14,510 3,244 
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POSTTEST EKSPERIMEN 20 80,00 14,510 3,244 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

HASIL Equal variances assumed ,000 1,000 4,359 38 

Equal variances not 

assumed 

  4,359 38,000 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confid

ence 

Interv

al of 

the 

Differ

ence 

Lower 

HASIL Equal variances assumed ,000 -20,000 -4,588 -

29,28

9 

Equal variances not 

assumed 

,000 -20,000 -4,588 -

29,28

9 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of 

Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

HASIL Equal variances assumed -10,711 

Equal variances not assumed -10,711 

 

 Uji independent sample t test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua sample yang berpasangan. Jika nilai Sig. (2- tailed) >  , 

maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar kelas kontrol 

dan eksperimen. Jika nilai Sig. (2- tailed) <   maka terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar kelas kontrol dan eksperimen . Dari hasil uji T 

diatas nilai Sig. (2- tailed) <   atau 0,00 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dan 

eksperimen. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajarn 

berbasis lingkungan terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres 

Taeng Taeng Kac. Somba Opu Kab. Gowa 

Rata-rata hasil hasil  belajar IPA peserta didik V SD Inpres Taeng Taeng 

Kec. Somba Opu Kab. Gowa, pada kelompok eksperimen setelah diberikan 
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pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis lingkungan meningkat 

dari 45 menjadi 80. Hasil ini menunjukkan bahwa menggunakan model 

pembelajaran berbasis lingkungan mempunyai pengaruh hasil belajar IPA di kelas 

V SD Inpres Taeng Taeng Kac. Somba Opu Kab. Gowa.ssssss 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, selama 1 kali pertemuan pada tema 5 Ekosistem sub tema 2 

Hubungan Antar Makhluk Hidup dalam Ekosistem. Pertemuan pertama peserta 

didik diberi pretes kemudian diberi materi Simbiosis dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis lingkungan  berlanjut hingga diberi posttest. 

Hasil analisis deskriptif diperoleh rata-rata hasil belajar peserta didik pada 

tema 5 Ekosistem sub tema 2 Hubungan Antar Makhluk Hidup dalam Ekosistem 

sebelum penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan yaitu 45 dengan 

standar deviasi 11,4 dimana skor maksimum yang dicapai peserta didik yaitu 60 

dan skor minimum 30 jarak antara skor maksimum dengan skor minimum sebesar 

30.  

Secara keseluruhan nilai yang diperoleh peserta didik, jika dikelompokkan 

ke dalam tiga kategori yaitu kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. 

Terdapat 5 peserta didik pada kategori rendah, 10 peserta didik pada kategori 

sedang, dan 5 peserta didik ada kategori tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar hasil belajar peserta didik pada materi simbiosis sebelum 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan berada pada kategori sedang.  



73 
 

 

 

Hasil analisis deskriptif diperoleh rata-rata hasil belajar peserta didik pada 

materi simbiosis setelah penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan  

yaitu 80 dengan standar deviasi 14,510 dimana skor maksimum yang dicapai 

peserta didik yaitu 100 dan skor minimum 60 jarak antara skor maksimum dengan 

skor minimum sebesar 40. 

Secara keseluruhan nilai yang diperoleh peserta didik, jika dikelompokkan 

ke dalam tiga kategori yaitu kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. 

Terdapat 4 peserta didik pada kategori rendah, 12 peserta didik pada kategori 

sedang, dan 4 peserta didik ada kategori tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar hasil belajar peserta didik pada materi simbiosis setelah penerapan 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan berada pada kategori sedang.  

Pengujian hipotesis menggunakan statistik inferensial yakni dengan uji t 

dua pihak  yang sebelumnya dilakukan pengujian normalitas yang tujuannya 

untuk mengetahui apakah sebaran datanya normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 Kolmogorov – Smirnov, 

untuk taraf signifikan   = 0,05 < sig SPSS maka dapat dikatakan bahwa data 

mengikuti distibusi normal. Berdasarkan hasil analisis data peserta didik sebelum 

penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan, analisis di atas diperoleh   = 

0,05 atau 0,13 > 0,05 maka skor hasil belajar peserta didik sebelum penerapan 

model pembelajaran berbasis lingkungan berdistribusi normal. Begitupun dengan 

hasil belajar peserta didik setelah penerapan model pembelajaran berbasis 

lingkungan diperoleh hasil analisis data pada taraf signifikan        pada 

tingkat   = 0,05 atau 0,20 > 0,05 maka nilai hasil belajar peserta didik setelah 
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penerapan model pembelajaran berbasis lingkungan dapat dikatakan  berdistribusi 

normal. 

Dari hasil uji hipotesis dan didukung oleh kajian relevan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis 

lingkungan terhadap hasil belajar IPA peserta didik  kelas V S Inpres Taeng 

Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunus tentang 

“Pembelajaran Berbasis Lingkungan Melalui Pendekatan Saintifik Efektif 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas V Di SDN 43 

Ampenan”. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang dilakukan peneliti 

berdasarkan dar hasil perbandingan thitung dengan ttabel yaitu 2,376 > 1,689 

dengan taraf signifikan 5%, yang menyebabkan Ha ditolak dan Hi di terima.
26

 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Reski Juliwarma Saris tentang 

“Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan dengan pendekatan ilmiah terhadap 

hasil belajar fisika” hasil penelitian ditinjau dari aspek kognitif menunjukkan 

bahwa hasil belajar fisika dengan skor rata-rata pretest peserta didik adalah 10,78 

dan skor rata-rata posttest peserta didik adalah 22,06. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis lingkungan terhadap 

                                                           
26

 Yunus, Pembelajaran berbasis lingkungan melalui pendekatan saintifik efektif terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas V di SDN 43 Ampenan”, Skripsi (Mataram: Fak. 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiah Mataram, 2021), h. 72 
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peningkatan hasil belajar fisika peserta didik memperoleh skor peningkatan (gain) 

hasil belajar berkategori tinggi.
27

 

 Penggunaan model pembelajaran berbasis lingkungan membuat peserta 

didik memiliki hasil belajar IPA yang meningkat, maka dapat dilihat dari nilai 

hasil tes belajar IPA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui model 

pembelajaran berbasis lingkungan dapat menigkatkan hasil IPA di SD Inpres 

Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Saris Reski Juliwarma, “Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan dengan 

pendekatan ilmiah terhadap hasil belajar fisika”, Skripsi ( Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UNISMUH, 2018), h. 133. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan nilai analisis data tentang penerapan model pembelajaran 

berbasis lingkungan terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V SD Inpres 

Taeng Taeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran IPA sebelum penerapan pembelajaran berbasis 

lingkungan dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA peserta didik kelas V 

SD Inpres Taeng Taeng Kab. Gowa yaitu 45. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar peserta didik berada pada kategori rendah. 

2. Pelaksanaan pembelajaran IPA setelah penerapan pembelajaran berbasis 

lingkungan dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA peserta didik kelas V 

SD Inpres Taeng Taeng Kab. Gowa yaitu 80. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata hasil belajar peserta didik berada pada kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis lingkungan terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA peserta didik kelas V SD Inpres Taeng 

Taeng ssKab. Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dikemukakan 

saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran berbasis lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, oleh karena itu disarankan kepada para pendidik khususnya 

pada mata pelajaran IPA untuk menerapkan model pembelajaran berbasis 

lingkungan dalam pembelajaran IPA, sebagai alternatif pendekatan 
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2. pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

belajar peserta didik. 

3. Bagi peneliti berikutnya perlu diobservasikan terlebih dahulu konsep-

konsep persyaratan peserta serta pendekatan pembelajaran yang pernah 

diterima peserta sehingga penerapan pendekatan ini dapat berjalan dengan 

baik. 

4. Dapat dilakukan penelitian serupa tapi harus juga menyesuaikan materi 

yang ada. 
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