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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemanfaatan Pekarangan Sekolah Sebagai Media
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas IV di MIT Al-Jannah
Banda Aceh.” Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa
dengan memanfaatkan pekarangan sekolah sebagai media pembelajaran IPA di MIT AlJannah Banda Aceh.Sampel penelitian yaitu siswa kelas IVyangberjumlah17 orang.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemanfaatan pekarangan sekolah sebagai media
pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajarsiswa di MIT Al-Jannah Banda Aceh.
Teknik pengumpulan data dengan observasi dan tes. Hasil tes dianalisis dengan
menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya
peningkatan hasil belajar siswadengan memanfaatkan pekarangan sekolah sebagai
media. Perbandingan hasil belajar sebelum memanfaatkan pekarangan sekolah siswa
yang tuntas 6(35,3%) atau kategori sangat rendah, dan sesudah memanfaatkan
pekarangan sekolah siswa yang tuntas 14(82,4%) dengan kategori sangat tinggi. Dengan
demikian hipotesis yang berbunyi ”Pemanfaatan perkarangan sekolah sebagai media
pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIT Al-Jannah Banda
Aceh,” diterima,
Kata kunci : Pekarangan Sekolah, Media, Hasil Belajar IPA, MIT Al-Jannah
Banda Aceh

PENDAHULUAN
Pekarangan sekolah merupakan
suatu area yang terdapat di sekitar
sekolah, baik yang terdiri dari komponen
biotik dan abiotik. Pekarangan sekolah

pembelajaran
dijadikan

IPA,

sebagai

karena
sasaran

dapat
belajar,

sumber belajar dan sarana belajar. Selain
dekat dengan ruang belajar siswa juga
dapat memberi contoh yang nyata secara

menjadi peran penting dalam proses
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langsung bagi siswa dalam proses belajar

dapat memberikan pemahaman awal

mengajar.

kepada

Pemanfaatanpekarangan sekolah
sebagai

media

pembelajaran

siswa

untuk

menjaga,

memanfaatkan dan melestarikan alam

dapat

sekitar serta meningkatkan rasa syukur

membantu memperjelas konsep-konsep

kepada Allah SWT sebagai pencipta

abstrak menjadi konkrit dan menjadikan

alam semesta.

proses belajar mengajar yang lebih
menyenangkan.

Pembelajaran
memanfaatkan

Pembelajaran

dengan

pekarangan

sekolah

akan

merupakan suatu cara yang lebih efektif

meningkatkan kemampuan belajar siswa

untuk memusatkan perhatian siswa

dan pemahaman serta ketuntasan belajar

dalam proses pembelajaran secara aktif

siswa tercapai secara maksimal. Hal ini

(studentcentered),

sesuai dengan pendapat Shandi (2007),

pengalaman konkrit, mengembangkan

bahwa “Lingkungan yang spesifik dan

kecakapan

kondisional akan memberikan ragam

ilmiah, bereksplorasi, percobaan, diskusi

persoalan

dan memecahkan masalah secara ilmiah,

IPA

ini

IPA

dan

memberikan

berpikir

relevansi antara teoritis dan aplikasi.

pekarangan

Serta akan melibatkan kemampuan

dengan

kognitif, efektif dan psikomotorik siswa,

pembelajaran

sehingga

berkualitas.

pemahaman

konsep

yang

didapatkan akan lebih terarah (melekat)

memberikan

sebagai

demikian

bersikap

media
akan

yang

Media

logis,

belajar,

terciptanya

bermakna

mempunyai

dan

peranan

dibandingkan dengan penjelasan melalui

penting dalam proses pembelajaran.

ceramah”.

Manfaat media secara umum adalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

memperlancar proses interaksi antara

merupakan kumpulan pengetahuan yang

guru dengan siswa secara optimal dalam

rasional dan objektif tentang alam

belajar.

semesta

organisator, fasilitator dan motivator

dan

isinya.

Sehingga

Guru

berperan

pembelajaran IPA di programkan di

dalam pembelajaran.

tingkat

dengan

pendidikan

dasar,

mengembangkan

untuk

yang

sebagai

Hal ini sesuai

dikemukakan

oleh

pengetahuan,

Sardiman (2008), bahwa ”Proses belajar

keterampilan dan sikap bagi siswa, agar

mengajar adalah proses komunikasi dan
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interaksi dalam proses penyampaian

pekarangansekolah

sebagai

pesan dari sumber pesan melalui saluran

pembelajaran IPA di kelas IV MIT Al-

media tertentu ke penerima pesan. Pesan

Jannah Banda Aceh? Penelitian ini

yang akan dikomunikasikan adalah isi

betujuan untuk mengetahui hasil belajar

ajaran atau didikan yang ada dalam

siswa dengan memanfaatkan pekarangan

kurikulum. Sumber pesannya biasa

sekolah sebagai media pembelajaran

berupa guru, siswa, orang lain atau pun

IPA di MIT Al-Jannah Banda Aceh.

penulis.” Berdasarkan penjelasan di atas,

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

maka dalam pembelajaran IPA sudah

pemanfaatan

sepatutnya guru menggunakan media

sebagai media pembelajaran IPA dapat

konkrit, baik berupa gambar, grafik,

meningkatkan hasil belajar siswa kelas

laboratorium, alam sekitar dan lainnya

IV MIT Al-Jannah Banda Aceh

perkarangan

media

sekolah

untuk memudahkan proses pembelajaran
KAJIAN PUSTAKA

secara optimal.

Pekarangan

Selama ini pembelajaran IPA di
MIT Al-Jannah Banda Aceh cenderung
dilakukan secara konvensional yaitu
hanya metode ceramah dan penguasaan
konsep-konsep dalam buku panduan
dengan proses pembelajaran di kelas,
sikap siswa pasif,
penjelasan

guru,

mendengar saja
verbalisme

dan

kurangnya pemanfaatan fasilitas yang
ada di sekolah, berupa laboratorium,
pekarangan sekolah dan media-media

adalah

segala sesuatu yang ada di sekitar
manusia yang saling mempengaruhi
perkembangan kehidupan, baiklangsung
maupun

tidak

langsung.

Menurut

Sudjana dan Rivai (2002), bahwa
“Pekarangan

merupakan

salah

satu

tempat atau wahana untuk digunakan
sebagai media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar, karena dapat
menumbuhkan minat dan membuka
wawasan siswa dalam belajar.” Hal ini

lainnya.
Berdasarkan latar belakang yang
telah dipaparkan di atas, maka yang
menjadi

sekolah

rumusan

masalah

dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah hasil
belajar siswa dengan memanfaatkan
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sangat

baik

pembelajaran

dilakukan
IPA,

karena

dalam
dapat

memperjelas kemampuan pemahaman
siswa tentang pengetahuan konkrit dan
mengamati secara langsung sesuatu yang
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penggunaan

sebagai

Pekarangan

sekolah

sebagai

media

suatu ekosistem di sekitar sekolah yang

pembelajaran berhasil dengan baik,

berfungsi sebagai sumber belajar efektif

maka perlu dilakukan langkah-langkah

dalam membangun pengetahuan, sikap

pembelajaran

dan

yaitu,

perencanaan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut.
Pekarangan
dimanfaatkan
sebagai

media

siswauntuk

pengembangan kecakapan hidup (life

sekolah

semaksimal

keterampilan

dapat
mungkin

pembelajaran

skill) serta sangat cocok dijadikan
sebagai sumber belajar IPA.

untuk

Menurut

Karmana

meningkatkan kualitas hasil belajar

menyebutkan

siswa secara optimal, efektif, efisien,

yang dilakukan oleh guru dan siswa

menyenangkan,

memperoleh

dengan

pemahaman konsep yang konkrit, dan

sekolah

memperkaya strategi proses belajar

pembelajaran,

mengajar.

pemanfaatan

interaksi antar organisme di pekarangan

pekarangan sekolah dapat dijadikan

sekolah dan dapat dianggap sebagai

sebagai media pembelajaran IPA, maka

sumber belajar yang sesungguhnya”.

Agar

perlu menentukan kriteria-kriteria yaitu
tentukan

lingkungan

mengembangkan

bahwa

(2007),

“pembelajaran

memanfaatkan
sebagai

pekarangan

media

dalam

umpamanya

belajar

Akhirnya,

pemanfaatan

alam

dapat

pekarangan sebagai media pembelajaran

kemampuan

dan

IPA dapat berguna dalam pembelajaran

keterampilan fisik siswa, lingkungan

untuk

yang dimanfaatkan untuk belajar di luar

menumbuhkan kembangkan motivasi

kelas,

belajar, belajar lebih bermakna dan

ciptakan

suasana

baru,

menjadi

lebih

menarik,

lingkungan alam sekitar diharapkan

konkrit,

membuktikan

materi

dapat membangkitkan imajinasi siswa,

pembelajaran yang beragam dan akurat,

emosi, bahasa, aspek pengetahuan, sikap

dan dapat meningkatkan hasil belajar

dan keterampilan, menumbuhkan rasa

IPA secara optimal serta tercapainya

sosial dan kerjasama, rasa aman bagi

ketuntasan belajarnya. Oleh karena itu,

siswa dan sesuai dengan materi ajar serta

pemilihan jenis media yang digunakan

jenjang pendidikan.

dalam pengajaran IPA harus sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.
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Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

pengangkut

serta

merupakan suatu cabang ilmu yang

tumbuhan.

membahas tentang alam semesta dan

perkembangan

segala

Madrasah

(plumule). Daun berfungsi untuk alat

Ibtidaiyah (MI) kelas IV tahun pelajaran

pernapasan, tempat terjadinya proses

2016/2017 menggunakan Kurikulum

penguapan

Tahun

fotosintesis.

isinya.

2013.

Untuk

Materi

IPA

sudah

Daun

mengokohkan
merupakan

dari

dan

bagia

hasil
embrio

sebagai

tempat

Bungaberasal

dari

terintegrasi dalam pembelajaran tematik

tunasbatang dan daun. merupakan hasil

dengan sub konsep tentang struktur

modifikasi dari daun. Fungsinya sebagai

tumbuhan dan fungsinya.

alat perkembangbiakan dan sebagai

Struktur tumbuhan terdiri dari

hiasan tumbuhan. Buah didalamnya

akar (radix), batang (caulis), daun

terdapat biji yang berfungsi sebagai

(folium), bunga (flos), buah (fructus),

embrio (bakal) tumbuhan. Biji juga

dan biji (semen). Hal ini dikemukakan

merupakan alat perkembangbiakan pada

oleh Mulyoko (2013), bahwa “ Organ

tumbuhan.

tumbuhan terdiri akar, batang, daun,
bunga, buah, dan biji.” Haryanto (2012)

METODE PENELITIAN

bahwa “bagian pokok tumbuhan adalah

Penelitian ini dilaksanakan pada

akar, batang, dan daun. Bagian lain

siswa kelas IV MIT Al-Jannah Banda

tubuh tumbuhan adalah bunga, buah, dan

Aceh

biji”.

hasil

2016/2017 pada mata pelajaran Ilmu

perkembangan dari calon akar pada

Pengetahuan Alam (IPA). Penelitian ini

embrio dan terdapat cabang akar dan

dimulai tanggal 25 Juli sampai dengan

rambut akar. Fungsinya untuk menyerap

27

air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai

penelitian yaitu dengan menggunakan

alaat pernapasan serta menopang batang

rancangan ekperimen. Menurut Sukardi

tumbuhan. Batang merupakan hasil

(2003), menyebutkan bahwa “penelitian

perkembangan

ekperimen

Akar

merupakan

bakal

batang

dari

Semester

September

yaitu

I

tahun

2016.

pelajaran

Rancangan

penelitian

yang

lembaga. Fungsinya untuk mendukung

berusaha menimbulkan variabel-variabel

tumbuhnya bagian daun, bunga, buah,

dan selanjutnya dikontrol untuk melihat

menyimpan cadangan makanan, sebagai

pengaruhnya terhadap prestasi belajar.”
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Penelitian ini menggunakan rancangan

bertujuan untuk mendeskripsikan data

one group pre-tes and post-test design.

hasil belajar siswa.

Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas V MIT Al-

Teknik Analisis Data

Jannah Banda Aceh yang berjumlah 17

Pengolahan

data

orang. Sampel adalah total sampel

dengan

(seluruh populasi dijadikan sampel.

pengamatan siswa selama proses belajar

karena objeknya kurang dari 100 orang.

mengajar berlangsung. Ketuntasan hasil

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan

belajar

oleh

individual,

Suharsimi

Arikunto

bahwa

mendeskripsikan

observasi

siswa

dapat

apabila

dari

dilihat
telah

hasil

secara

mencapai

“apabila objek kurang dari 100 orang,

kompetensi Kriteria Ketuntasan Minimal

maka dapat diambil semuanya, tetapi

(KKM) sebesar 75. Untuk mengetahui

apabila lebih dari 100 orang maka dapat

ketuntasan belajar siswa digunakan

diambil sampelnya 10% - 25% atau

rumus:

lebih.”
𝑷

Teknik Pengumpulan Data

=

Data yang diperlukan adalah data
tentang

aktifitas

siswa

selama

pembelajaran dan data pre-tes serta post
test. Pengumpulan

data

dengan

menggunakan lembar observasi dan tes

𝒇 (𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒊𝒔𝒘𝒂 𝑻𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔)
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑵(𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒊𝒔𝒘𝒂)

Keterangan :
P = Angka persentase
f = Frekuensi siswa tuntas
N = jumlah siswa keseluruhan
(Sudijono,2005)

teantang kaub konsep struktur tumbuhan
dan fungsinya.. Data dianalisis dengan

Kriteria ketuntasan belajar sesuai

menggunakan analisis deskriptif yang

dengan yang dikemukakan oleh Sudjana
(2004), yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1. Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
Persentase
(%)
> 80%
75 – 79,9%
70 – 74,9%
60 -69,9%
0 – 59,9%

No
1.
2.
3.
4.
5.

Kategori Penilaian
Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah
lanjut dan menciptakan pembelajaran

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1.

yang menyenangkan.

Nilai observasi
2.

Berdasarkan hasil pengamatan

Data hasil belajar siswa sebelum

selama proses pembelajaran berlangsung

dan sesudah memanfaatkan pekarangan

siswa sangat aktif dalam belajarnya,

sekolah sebagai media pembelajaran

mengamati organ tumbuhan dengan
cermat,

melaksanakan

tanya

IPA di kelas IV MIT Al-Jannah Banda

jawab

Aceh. Dapat dideskripsikan bahwa nilai

dengan guru dan sesama siswa, mencatat
hasil

penjelasan

pemanfaatan
struktur

guru

tentang

pekarangan

sekolah

tumbuhan

serta

Nilai Pre-tes dan Post-tes

pre-tes yang terendah yaitu 20 dan
tertinggi yaitu 80. Sedangkan nilai posttes yang terendah yaitu 50 dan tertinggi

fungsinya,

adalah yaitu 97. Hal ini dapat dilihat

menyusun rangkuman, rencana tindak

pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.
Tabel 2. Deskripsi Nilai Hasil Pre-tes dan Post-tes

(1)

Kode Nama
Siswa
(2)

Nilai
Pre-tes
(3)

Ketuntasan
Belajar
(4)

Nilai
Post-tes
(5)

Ketuntasan
Belajar
(6)

1

A-1

45

Tidak tuntas

75

Tuntas

2

A-2

40

Tidak tuntas

70

Tidak Tuntas

3

A-3

75

Tuntas

85

Tuntas

4
5

A-4
A-5

55
78

Tidak tuntas
Tuntas

80
85

Tuntas
Tuntas

No
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A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17

30
55
35
67
50
80
76
40
75
20
45
77

Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Tuntas

Jumlah

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂
𝟗𝟎𝟖
=
= 𝟓𝟑, 𝟒
𝟏𝟕

65
80
80
92
85
97
83
80
85
50
75
90
∑ = 1357

∑ = 908

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tuntas
Tuntas

𝑹𝒂𝒕𝒂 −

Tidak tuntas

Tuntas

𝒓𝒂𝒕𝒂 =
𝟏𝟑𝟓𝟕
𝟏𝟕

= 𝟕𝟗, 𝟖

Sumber : Hasil Penelitian diolah pada tahun 2016
Tabel 3. Deskripsi Nilai Pre-Tes dan Post-Tes dalam Persentase
Nilai Pre-tes

No
Klasifikasi

Frekuensi

1.

Tuntas

6

2.

Tidak tuntas

11

Nilai Post-tes
Persentase
Persentase
Klasifikasi Frekuensi
(%)
(%)
35,3%
Tuntas
14
82,4%
64,7%

Tidak

3

17,6%

17

100%

tuntas
Total

17

100%

Sumber : Hasil Penelitian diolah pada tahun 2016
Dari Tabel 3. terlihat bahwa nilai pre-

35,3%. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan

tes siswa yang mencapai ketuntasan hanya 6

pembelajaran

(35,3%)

memanfaatkan pekarangan sekolah sebagai

atau

kategori

sangat

rendah,

sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 11

langsung,

yaitu

dengan

media pembelajaran IPA.

(64,7%) atau kategori rendah. Keadaan ini

Hasil nilai post-tes siswa yang

membuktikan bahwa hasil belajar atau

mencapai

pemahaman awal siswa belum mencapai

kategori tinggi, sedangkan yang tidak tuntas

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

sebanyak 3 (17,6%) atau kategori rendah.

sudah ditentukan untuk pelajaran IPA sebesar

Keadaan ini membuktikan bahwa hasil

75. Kategori masih sangat rendah yaitu

belajar

Jurnal Biology Education
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siswa

14

dengan

(82,4%)

atau
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pekarangan sekolah sebagai media terjadi

pembelajaran IPA di MIT Al-Jannah Banda

peningkatan secara signifikan, yaitu siswa

Aceh

yang

tuntas sebanyak 14 (82,4%) atau

peningkatan hasil belajar siswa dan jumlah

kategori sangat tinggi. Selisih ketuntasan

siswa yang tuntas dari nilai pre-tes dan post-

nilai pre-tes dengan post-tes sebesar 47,1%.

tes dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar

Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan

2 berikut.

sangat

bermakna.

Perbandingan

pekarangan sekolah sebagai media terhadap
90peningkatan
80
64,7
70
60
50
40
30
20
10
0

hasil
82,4 belajar

siswa

pada
120
100

Tuntas

80

35,3

6

11

60

17,6

14

40

3

20

Pre-tes Pos-tes

97
80

79,8
53,4

Tertinggi
Terendah
Rata-rata

50

20

0

Pre-tes Post-tes
Gambar 1. Grafik Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MIT Al- Jannah Banda Aceh tahap
Pre-tes dan Post-tes

90

82,4

80
70

64,7

Tuntas
Tidak tuntas

60

Persentase tuntas
persentase tdk tuntas

50
40

35,3

30
20
10

6

11

17,6

14
3

0

Pre-tes

Pos-tes

Gambar 2. Grafik Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Kelas IV MIT Al- Jannah Banda
Aceh tahap Pre-tes dan Post-tes
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KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan observasi, temuan,
analisis data dan pembahasan penelitian,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa
hasil belajar siswa kelas IV MIT Al-

Arief

Sardiman,
2008,
Media
Pendidikan:
Pengertian,
Pengembangan
dan
Pemanfaatannya, Jakarta, Raja
Grafindo Persada.

Jannah Banda Aceh meningkat dengan
memanfaatkan

pekarangan

sekolah

sebagai media pada pembelajaran IPA.
Peningkatan hasil belajar dibuktikan
dengan penambahan jumlah siswa yang
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