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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: upaya yang ditempuh untuk meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan sumber belajar yang ada di 
lingkungan sekolah. 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (Classrom Action Reserch), yaitu suatu 
bentuk penelitian berupa kerja sama antara peneliti, guru, dan siswa dan kepala sekolah dengan 
tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah informan (guru dan siswa), tempat dan peristiwa proses pembelajaran tentang 
perkembangbiakan tumbuhan di SD Negeri 094109 Raya Pinantar Kecamatan Raya Kabupaten 
Simalungun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pada siklus I, kegiatan pembelajaran guru banyak menggunakan metode ceramah tanpa 

menggunakan media apapun kecuali buku pelajaran IPA. Dari 35 siswa yang diteliti hanya 31 (4 
siswa tidak hadri), diperoleh hasil 14 siswa tuntas dan 17 siswa belum tuntas atau hanya 45% murid 
yang tuntas pembelajarannya dengan nilai rata-rata 55.

2. Pada siklus II, kegiatan pembelajaran sudah mulai menggunakan lingkungan sebagai 
sumber belajar. Guru masih sedikit canggung dan siswa belum terbiasa dengan metode seperti ini. 
Pada siklus II ini mulai terjadi peningkatan siswa yang tuntas dalam pembelajaran, dari 14 siswa 
(49%) menjadi 30 siswa 91% dengan nilai rata-rata 87.

Dari data di atas terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas dalam pembelajaran dari 
49% menjadi 81%, dengan kriteria nilai KKM 70.

Kata kunci: Lingkungan sebagai sumber belajar

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 
IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam 
sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 
sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 
mengembangkan kompetensi agar menjelajah 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.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 
diberikan di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di tingkat Sekolah Dasar 
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penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat) yang diarahkan 
pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA 
kompetensi bekerja ilmiah.

Kalau kita perhatikan, banyak sekali sumber daya potensial yang berada di sekitar sekolah 
yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar, misalnya taman sekolah, perpustakaan, kebun 
sekolah dan sebagainya. Secara fungsional itu semua dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam 
proses belajar mengajar siswa. “Secara umum, proses belajar mengajar dengan mengaplikasikan 
lingkungan alam sekitar adalah upaya pengembangan kurikulum dengan mengikut sertakan segala 
fasilitas yang ada di lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar”. (Lily Barlia, 2002: 2)

Piaget mengatakan anak usia SD pada umumnya berada pada tahap konkrit operasional, 
dimana pada tahap ini anak belajar mengenal sesuatu melalui benda yang nyata yang ada di 
lingkungan sekitar.

Dalam mengajar seringkali guru mengatakan tidak tersedianya alat peraga dalam mengajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal ini merupakan pernyataan klasik dan tidak 
seluruhnya benar, karena dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar sumber belajar yang dapat 
dimanfaatkan cukup banyak, salah satunya adalah lingkungan sekolah.

Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar guru tidak perlu mengeluarkan 
biaya yang besar karena medianya tersedia di sekitar halaman sekolah dan mudah dijangkau.

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat mempermudah siswa menyerap bahan 
pelajaran, lebih mengenal kondisi lingkungannya, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang 
dipelajarinya, serta akrab dengan lingkungannya. Dalam hal ini Lily Barlia (2002: 1) menyatakan 
bahwa: “Kebiasaan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lingkungan sekitar dalam proses 
belajar mengajar merupakan wujud proses belajar mengajar dengan pendekatan ekologi”. 

Selama ini pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD Negeri 094109 Raya Pinantar 
dilaksanakan hanya di dalam kelas saja dengan menggunakan sumber belajar berupa buku pelajaran, 
gambar-gambar, dan alat peraga lainnya. Selama ini belajar bagi siswa hanya mendengarkan 
penjelasan dari guru, menjawab pertanyaanyaan, menghafal pelajaran, dan mendapat nilai yang 
kurang baik. Pengalaman belajar yang diperoleh anak terbatas pada buku yang dibaca dan informasi 
yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan eksplorasi anak tidak berkembang. Berdasarkan 
kenyataan ini peneliti tertarik membuat penelitian dengan harapan anak-anak lebih leluasa 
mengeluarkan ide-idenya dan lebih tertarik lagi untuk belajar Ilmu Pengetahuan Alam sehingga 
prestasinya akan lebih meningkat dari sebelumnya. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Peningkatan Prestasi Siswa Melalui 
Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar IPA Siswa kelas IV SD Negeri Negeri 094109 
Raya Pinantar Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut:
1. Bagaimana memanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar di SD Negeri 094109 

Raya Pinantar TP. 2019/2020?
2. Apakah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan prestasi siswa 

SD Negeri Negeri 094109 Raya Pinantar TP. 2019/2020?
Agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan maka perlu adanya rumusan tujuan 

yang jelas, adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, maka sumber belajar mata 
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pelajaran Ilmu pengetahuan Alam di SD Negeri Negeri 094109 Raya Pinantar lebih bervariasi.
2. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan prestasi siswa SD 

Negeri Negeri 094109 Raya Pinantar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu mendapat masukan tentang pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam; memperkaya metode 
pembelajaran dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

Bagi guru penelitian ini bermanfaat dapat mengetahui keunggulan pemanfaatan lingkungan 
sebagai sumber belajar mata pelajara Ilmu Pengetahuan Alam; memberikan pengalaman dalam 
meningkatkan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.

Bagi siswa penelitian ini bermanfaat dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu 

berani mengeluarkan ide-ide dan lebih tertarik lagi dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam.
Bagi sekolah yaitu dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, menjadikan 

halaman sekolah lebih bermakna dan sebagai sumber belajar yang baru tanpa harus mengeluarkan 
biaya yang besar dalam penyediaannya.

ACUAN TEORITIK
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996: 186) ”Prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya)”. Sedangkan menurut W.S Winkel (1996: 165) 
“Prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai. Menurut Sardiman A.M (2001: 46) ”Prestasi adalah 
kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai factor yang mempengaruhi 
baik dari dalam maupun dari luar indivdu dalam belajar”. Sedangkan pengertian prestasi menurut 
A. Tabrani (1991: 22) “Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai individu 
dari satu kegiatan atau usaha.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi adalah hasil yang 
diperoleh siswa karena usaha yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh.

Sumber belajar sebagai diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan 
komponen penting untuk terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah. Dalam melaksanakan 
kegitan belajar mengajar guru sewajarnya memanfaatkan sumber belajar, karena pemanfaatan 
sumber belajar merupakan hal yang sangat penting dalam konteks belajar mengajar tersebut. 
Dikatakan demikian karena memanfaatkan sumber belajar akan dapat membantu dan memberikan 
kesempatan belajar yang berpartisipa serta dapat memberikan perjalanan belajar yang kongkrit. 
Kemudian dapat juga memperluas cakrawala dalam kelas, sehingga tujuan yang telah ditentukan 

Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala hal di luar diri anak didik yang memungkinkannya 
untuk belajar yang dapat berupa pesan, orang, bahan, alat teknik dan lingkungan. Uraian tersebut 
dapat di lihat dari defenisi AECT (Association For Educaton Communication Technology) yang 
menyatakan pengertian sumber belajar sebagai berikut:

“Sumber belajar untuk teknologi pendidikan meliputi semua sumber (data, orang, barang) 
yang dapat digunakan oleh peserta didik baik secara tepisah maupun dalam bentuk gabungan, 
biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan fasilitas belajar”

Kenyataan yang kita hadapi selama di sekolah adalah siswa hanya menerima pelajaran 
yang diberikan oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar berlngsung keaktifan siswa sangat 
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kurang sekali. Hal ini menggambarkan belajar secara tradisional dimana siswa hanya mendengar 
penjelasan dari guru sebagai satu-satunya sumber. Sedangkan kita ketahui kemampuan guru 
terbatas baik dari segi keterampilan maupun dari pengetahuan. Walaupun digunakan juga sumber 
lain seperti buku teks, namun sumber belajar tidak terbatas pada buku saja masih banyak sumber 
belajar lain yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar.

Dalam penggunaan sumber belajar tersebut oleh siswa harus diarahkan oleh guru. Jadi 
guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar melainkan ada sumber lain yang serta bermanfaat 
bagi perluasan pemahaman dan pengalaman siswa. Sumber belajar yang lain tersebut sebenarnya 
banyak tedapat di sekeliling kita sungguhpun itu tidak harus memakai peralatan yang mahal. 
Bahan-bahan sederhanapun bisa dijadikan sumber belajar yang berharga.

Belajar dengan mengutamakan sumber belajar adalah sistem belajar yang berorientasi 
kepada siswa yang diatur sangat rapi untuk belajar individual atau kelompok. Kegiatan belajar 
dilakukan dengan menggunakan sumber belajar baik manusia maupun bahan belajar non manusia 
dalam situasi belajar yang di atur secara efektif.

Fenomena yang kita lihat sekarang ini, sumber-sumber belajar yang tesedia di lingkungan 
kita masih kurang dimanfaatkan sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar juga kurang 
optimal yang lebih jauh mengakibatkan mutu pendidikan yang kita harapkan belum lagi tecapai. 
Beranjak dari hal inilah peneliti tertarik untuk membahas tentang “Pemanfaatan Lingkungan 
Sebagai Sumber Belajar”.

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari 
komponen-komponen lain yang saling berintegrasi di dalamnya. Salah satu komponen dalam 
proses tersebut adalah sumber belajar. Sadiman (1989) menyatakan bahwa “segala macam 
sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau memudahkan 
tejadinya proses belajar”.

Menurut pengertian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber belajar itu adalah semua 
sumber. Jadi, dari pegertian ini sumber itu dapat berupa manusia maupun non manusia atau juga 
sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Menurut Fercipal dan Elinghton 
(1988: 124) memberikan batasan bahwa sumber belajar adalah “Satu set bahan atau situasi belajar 
yang dengan sengaja diciptakan agar siswa secara individual dapat belajar”.

Dari kutipan ini dikatakan bahwa sumber belajar itu satu set bahan atau situasi belajar 
yang sengaja diciptakan, jadi sumber belajar itu hanya yang dirancang saja dan bisa menunjang 
terjadinya proses belajar. Dalam pengertian sempit sumber belajar dapat diartikan seperti seperti 
buku- buku atau bahan tercetak lainnya. Pengertian itu dapat dipakai dewasa ini sebagian guru 
hal ini dapat kita lihat dalam program pengajaran yang disusun oleh para guru, biasanya terdapat 
komponen sumber belajar pada umumya diisi dengan buku teks atau buku wajib yang dianjurkan. 
Namun dalam pengertian yang lebih luas tantang sumber belajar dapat diberikan Edgar Dale yang 
dikutip, yang dikutip oleh Rohani (1990: 153) yang mengatakan bahwa “sumber belajar itu adalah 
pengalaman”. Sumber belajar dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya seluas 
hidup itu sendiri karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar sepanjang 
hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar. Sebagaimana kita ketahui belajar pada 
hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna sesuai dengan 
tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber belajar adalah sarana dan 
prasarana yang ada di lingkungan sekolah yang digunakan untuk mempermudah terjadinya proses 
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belajar mengajar.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 094109 Raya Pinantar Kecamatan Raya Kabupaten 

Simalungun. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus s.d Oktober 2019. Tindakan 
pembelajaran direncanakan dilakukan melalui 2 siklus.

Tahapan-tahapan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terjadwal sebagai berikut:
1. Persiapan penelitian mulai minggu ke-3 bulan Agustus 2019.
2. Pelaksanaan penelitian minggu ke-4 bulan Agustus sampai minggu ke-1 bulan Oktober 2019.
3. Pelaporan Minggu ke-2 bulan Oktober 2019.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 094109 Raya Pinantar Tahun 
Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 35 orang (19 orang perempuan dan 16 orang laki-laki). 
Peneliti adan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dengan materi perkembangbiakan 
tumbuhan.

Jenis penelitian ini adalah Classroom Action Research (Penelitian Tindakan Kelas) adalah 
suatu action research yang dilakukan di kelas. Action Research sesuai arti katanya, diterjemahkan 

Desain prosedur perbaikan pembelajaran menggunakan desain Kemmis dan Mc. Taggart.
Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian tindakan kelas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan dua siklus masing-masing siklus dilakukan dengan 4 tahap yaitu : 1) perencanan, 

Perincian langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:
Siklus I
Tahap I Perencanaan

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan lebih komprehensif (seksama). 

lebih operasional dan menetapkan dan merumuskan rancangan tindakan penelitian.
3. Menyusun Rencanan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar siswa.
Tahap II Pelaksanaan 
1. Menjelaskan perkembanganbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua.
2. Memberikan contoh perkembangbiakan vegetative.
3. Membimbing peserta didik melakukan pengamatan di halaman sekolah.
4. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan hasil pengamatan yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara kelompok.
5. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja kelompok.
6. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
7. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan.
Tahap III Obervasi/Penamatan

Dalam proses pembelajaran ini dilakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam mengajar 
apakah sudah sesuai dengan RPP yang dirancang. Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam, ketika peroses belajar mengajar dan memanfaatkan lingkungan sekolah 
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sebagai sumber belajar digunakan.

merupakan masukkan untuk merancang kegiatan siklus II yang lebih baik.

Siklus II
Tahap I Perencanaan

yang terjadi di siklus I, dan mendiskusikan solusi perbaikan.
2. Menyusun Rencanan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan perbaikan 

Tahap II Pelaksanaan 
1. Membagi murid menjadi lima kelompok.
2. Menyusun bersama-sama tata tertib dalam bekerja kelompok.
3. Membagi lembar kerja siswa, untuk digunakan dalam pengamatan tumbuhan bunga sempurna 

dan tidak sempurna.
4. Membimbing peserta didik melakukan pengamatan di halaman sekolah.
5. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan hasil pengamatan yang dilakukan baik lisan 

maupun tertulis, secara kelompok.
6. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja kelompok.
7. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa.
8. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan.
Tahap III Obervasi/Pengamatan

Dalam proses pembelajaran ini dilakukan pengamatan terhadap aktivitas guru dalam mengajar 
apakah sudah sesuai dengan RPP yang dirancang. Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam, ketika peroses belajar mengajar dan memanfaatkan lingkungan sekolah 
sebagai sumber belajar digunakan. 

belum tuntas agar memperoleh hasil yang lebih baik.
Seorang siswa dikatakan tuntas jika perentase penilaian hasil  75%, sedangkan suatu kelas 

dikatakan tuntas jika persentase ketuntasan klasikal > 85%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan siklus I antara lain: Guru melakukan 
kegiatan apersepsi, yaitu dengan menanyakan kepada siswa jenis-jenis tanaman yang mereka 
ketahui; Guru menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegatatif dan menyebutkan jenis-
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jenis perkembangbiakan vegetative, seperti: spora, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, 
dan tunas; Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok, berdasarkan pilihan mereka sendiri, 
siapa teman-temannya yang menjadi satu kelompok; Guru membagi Lembar Kerja Siswa (LKS), 
berupa instrument yang akan digunakan oleh siswa untuk mengamati jenis-jenis tanaman yang 

tersebut; Setelah selesai melakukan pengamatan siswa membuat laporan hasil pengamatan; dan 
Siswa diminta untuk mengeumpulkan hasil kerja kelompoknya, kemudian guru membacakan dan 
mengoreksi hasil kerja kelompok.

Dari kegiatan siklus I, seperti yang disebutkan di atas diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

No Nomor Responden LK/PR Nilai Ketuntasan
Ya Tidak

1 R1 LK 20  
2 R2 LK 50  
3 R3 LK 0 Tdk hadir  
4 R4 LK 50  
5 R5 LK 60  
6 R6 PR 50  
7 R7 LK 90  
8 R8 LK 60  
9 R9 PR 0 Tdk hadir  
10 R10 PR 90  
11 R11 PR 40  
12 R12 PR 70  
13 R13 LK 0 Tdk hadir  
14 R14 LK 100  
15 R15 PR 50  
16 R16 PR 80  
17 R17 PR 100  
18 R18 PR 60  
19 R19 PR 80  
20 R20 PR 60  
21 R21 PR 40  
22 R22 LK 50  
23 R23 PR 90  
24 R24 LK 70  
25 R25 LK 10  
26 R26 PR 80  
27 R27 LK 50  
28 R28 PR 70  
29 R29 LK 90  
30 R30 PR 40  
31 R31 PR 90  
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32 R32 LK 50  
33 R33 PR 0 Tdk hadir  
34 R34 PR 10  
35 R35 LK 80  

Kriteria Ketuntasan Minimal: 70
Nilai rata-rata 55   
Jumlah siswa yang tuntas 14   
Jumlah siswa yang tidak tuntas 17   
Persentase ketuntasan 45%   
Siswa yang tidak hadir 4   

Gambar Hasil Belajar Siklus I
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HASIL BELAJAR SIKLUS I

lingkungan sebagai sumber belajar memperoleh nilai rata-rata 55 dengan jumlah siswa yang tuntas 
belajarnya sebanyak 14 orang atau 45%. Nilai ini masih di bawah yang telah ditetapkan. Jika patokannya 
nilai KKM maka ada 21 siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan, karena Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) untuk Kompetensi Dasar ini adalah 70. Sedangkan untuk kelas dinyatakan tuntas 
apabila persentase ketuntasannya >85%. Untuk siklus I ini persentase ketuntasan baru mencapai 45%, 
masih jauh di bawah standar yang ditetapkan.

adalah sebagai berikut: 
1) Pembagian kelompok, dalam setiap kelompok harus terdapat laki-laki dan perempuan.Hal ini 

bertujuan agar siswa terbiasa bekerja dan belajar dengan semuanya, dan tidak canggung/malu 
ketika harus belajar dengan lawan jenisnya. Dalam hal ini guru perlu memberikan intervensi 
dalam menentukan pembagian kelompok, agar tugas kelompok yang diberikan hasilnya sesuai 
seperti yang diharapkan.

2) Referensi siswa/buku pegangan siswa, ketika melakukan pengamatan setiap kelompok perlu 
dibekali refrensi mengenai materi yang diamati. Hal ini berguna untuk mencocokkan apa yang 
diamati dengan refrensi yang dimiliki terdapat kesesuaian, atau sebaliknya.
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3) Lokasi pengamatan, lokasi pengamatan yang ada di SD Negeri 094109 Raya Pinantar boleh 
dikatakan luas. Dari halaman depan (sebelah timur), sebelah kanan (selatan), atau halaman 
belakang sekolah (barat) dapat dijadikan objek pengamatan. Pada siklus I, siswa mengamati 
ke semua halaman sekolah, hal ini membuat guru kesulitan dalam membimbing siswa, hal ini 
dapat dimaklumi karena kegiatan belajar melalui pengamatan lingkungan baru pertama kali 
dilakukan oleh siswa.

4) Kolaborasi, siswa selama ini belum terbiasa dengan berkolaborasi/bekerja dalam kelompok. 
Hal ini dapat terlihat ketika siswa bekerja dalam kelompoknya, hanya beberapa orang yang 
bekerja sedangkan yang lainnya lebih banyak diam dan bermain-main. Siswa perlu diberi 
pemahaman jika sesuatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. 
Jika dalam kelompok tersebut terdapat siswa yang pandai, maka siswa tersebut dapat menjadi 
tutor sebaya, yang dapat mengajari kawan-kawannya yang lemah.

Deskripsi pelaksanaan siklus I, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I, menjadi 
masukan bagi peneliti dalam melakukan perbaikan di siklus II, agar hasil belajar siswa lebih meningkat.
 Pertemuan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019. Dari kegiatan 
siklus II diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

No Nomor Responden LK/PR Nilai Ketuntasan
Ya Tidak

1 R1 LK 78  
2 R2 LK 89  
3 R3 LK 100  
4 R4 LK 89  
5 R5 LK 72  
6 R6 PR 100  
7 R7 LK 94  
8 R8 LK 78  
9 R9 PR 89  
10 R10 PR 100  
11 R11 PR 83  
12 R12 PR 89  
13 R13 LK 89  
14 R14 LK 100  
15 R15 PR 0 tidak hadir  
16 R16 PR 100  
17 R17 PR 100  
18 R18 PR 89  
19 R19 PR 89  
20 R20 PR 100  
21 R21 PR 72  
22 R22 LK 33  
23 R23 PR 78  
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24 R24 LK 100  
25 R25 LK 39  
26 R26 PR 100  
27 R27 LK 100  
28 R28 PR 100  
29 R29 LK 100  
30 R30 PR 94  
31 R31 PR 100  
32 R32 LK 0 tidak hadir  
33 R33 PR 100  
34 R34 PR 28  
35 R35 LK 94  

Kriteria Ketuntasan Minimal: 70
Nilai rata-rata 87   
Jumlah siswa yang tuntas 30   
Jumlah siswa yang tidak tuntas 3   
Persentase ketuntasan 91%   
Siswa yang tidak hadir 2   

Jika hasil belajar pada siklus II dideskripsikan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:
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Hasil Belajar Siklus II

lingkungan sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar di SD Negeri 094109 Raya 
Pinantar Kecamatan Raya Kabuapten Simalungun.

Dari 33 siswa kelas IV yang hadir diperoleh 30 orang siswa yang tuntas pembelajarannya atau 
ketuntasan belajar sebesar 91% dengan nilai rata-rata sebesar 87.

Dari data ini dapat disimpulkan hasil belajar siswa yang rata-rata 87 dikategorikan”tinggi”. 
Dan kelas dinyatakan tuntas dalam pembelajaran karena persentase ketuntatasan di atas 85%.

antara lain:
1. Nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 55, sedangkan pada siklus II naik menjadi 87, terjadi 

peningkatan sebesar 32 poin.
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2. Jumlah siswa yang tuntas belajarnya bertambah. Pada siklus I siswa yang tuntas hanya 14 orang, 
sedang pada siklus II bertambah menjadi 30 orang. Terjadi penambahan siswa yang tuntas 
sebanyak 16 orang.

3. Jika dibandingkan persentase ketuntasan, pada siklus I sebesar 45%, sedangkan pada siklus II 
naik menjadi 91%, terjadi peningkatan sebesar 46%.
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Untuk mengetahui respon siswa dalam belajar, peneliti memberikan angket tertutup kepada 

Dari 5 pertanyaan yang diberikan kepada murid yang hadir dapat disimpulkan yaitu: 
1. Seluruh murid menyatakan lingkungan sebagai sumber belajar dapat membantu mereka dalam 

memahami materi pelajaran yang diberikan
2. Sembilan puluh tujuh persen menyatakan terdapat kesesuaian antara materi yang dipelajari dengan 

sumber belajar lingkungan.
3. Seluruh murid mengakui dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dengan menggunakan 

lingkungan sekolah
4. Seluruh murid merasa senang mengikuti pelajaran IPA yang menggunanakan lingkugan sekolah 

sebagai sumber belajar
5. Seluruh murid menyatakan lingkungan sekolah sering digunakan dalam pembelajaran IPA.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sangat membantu 

siswa dalam memahami pelajaran yang sedang dipelajari khususnya mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jika siswa telah memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari secara 
langsung akan dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Dalam pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar perlu 
dilakukan persiapan dan pengelolaan yang baik. Diantaranya adalah mendata sumber-sumber 
belajar yang ada dan mensinkronkan dengan standar kompetensi yang ada dalam Kurikulum.

Belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah memerlukan menejemen yang baik 
agar pembelajaran lebih efektif dan berhasil guna.

yang ada dalam Kurikulum sekolah dan mencocokkan dengan lingkungan sebagai sumber 
belajar yang ada di halaman sekolah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa.

Saran bagi sekolah, sebaiknya sekolah menanami halaman sekolah dengan berbagai 
tanaman yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar.
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