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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tahap Perijinan 

Pada tahap ini peneliti mencari perijinan ke SDN Sukoharjo 01 Kecamatan 

Margorejo Kabupaten Pati. Adapun foto perijinan sebagai berikut: 

  

Gambar 4.1 Perijinan di SDN Sukoharjo 01 

4.2 Tahap Analisis Kebutuhan (Need Analysis) 

Tahap ini peneliti menganalisis kebutuhan yang diperlukan. Kegiatan yang 

dilakukan peneliti meliputi: 

a. Analisis literatur atau referensi baik dari buku, jurnal maupun artikel ilmiah 

yang dipublikasikan. Peneliti juga berdiskusi tentang impelentasi outdoor study 

dengan kebun polybag. 

b. Pembuatan rancangan perangkat pembelajaran tematik dengan model outdoor 

study menggunakan media potensi kebun polybag, beberapa perangkat yang 

dibuat adalah: silabus, RPP, Lembar aktivitas siswa dan evaluasi. 

c. Merancang pengembangan media berupa kebun polybag. Peneliti juga langsung 

berdiskusi dengan kepala sekolah, dan guru terkait dengan pengembangan kebun 

polybag yang bisa dilakukan disekolah meliputi: tanaman sayuran tomat, 

brokoli, cabe, terong dan bayam.  
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d. Merancang instrumen yang meliputi: lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran, lembar aktivitas siswa, angket respon guru, dan angket respon 

siswa. 

e. Mendesain model pembelajaran outdoor study dengan menggunakan media 

kebun polybag dalam pembelajaran tematik adalah: 

1) Memberdayakan kebun polybag dengan menanam berbagai jenis sayuran: 

tomat, brokoli, cabe, terong dan bayam. 

2) Pengaturan media kebun polybag di halaman sekolah. 

3) Pembagian kelompok, menjadi tujuh kelompok masing terdiri dari 2 siswa. 

masing-masing kelompok diberikan tumbuhan yang berbeda. Tempat 

pengamatan juga saling berjauhan agar tidak ramai sendiri. 

4) Mengajak siswa ke halaman sekolah sesuai tumbuhan masing-masing. 

5) Pengamatan tumbuhan. 

6) Menuliskan hasil pengamatan, dan memberikan kesimpulan. 

7) Kembali ke dalam kelas, dan presentasi hasil pengamatan.  

Hasil analisis kebutuhan juga di dukung dengan data hasil angket yang 

disebarkan peneliti kepada siswa kelas IV di SDN Sukoharjo 01 Pati. Berikut tabel 

4.1 angket respon awal. 

Tabel 4.1 Angket Respon Awal Siswa Kelas IV  

No  Uraian  
Skor Respon  

1 2 3 4 5 

1 Apakah anda pernah belajar dengan model 

pembelajaran di luar kelas? 

12 2    

2 Apakah anda pernah belajar kelompok? 10 4    

3 Apakah dalam pembelajaran bapak/ibu guru 

menggunakan media gambar? 

 2 4 8  

4 Apakah dalam pembelajaran bapak/ibu guru 

menggunakan lingkungan sekitar? 

1 13    
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5 Apakah dalam pembelajaran bapak/ibu guru 

menggunakan LKS? 

   2 12 

6 Apakah anda bisa mengerjakan PR yang diberikan 

bapak/ibu guru? 

2 7 5   

Jumlah skor 25 56 27 40 60 

Skor total 208 

Rata-rata 14,86 

Kualifikasi  Sedang  

Keberhasilan  Cukup berhasil 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di dapatkan rata–rata skor menunjukkan hasil 14,86 

dengan kualifikasi sedang dan keberhasilan cukup berhasil. Hal tersebut berarti 

bahwa proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas, guru jarang mengajak siswa 

keluar kelas kecuali mata pelajaran olahraga. Siswa jarang diajak untuk berdiskusi 

kelompok. Guru kadang menggunakan media gambar untuk menyampaikan materi, 

tidak pernah menggunakan benda asli selain itu siswa hanya menulis serta 

mengerjakan LKS kemudian dicocokkan. Pembelajaran tersebut membuat siswa 

merasa sulit dan tidak terlalu semangat untuk belajar.  

Hasil analisis angket tersebut diperkuat dengan data nilai ulangan harian 

siswa kelas IV SDN Sukoharjo 01 Pati. Berdasar tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

nilai awal rata-rata kelas 63,37, dimana KKM kelas yang harus dicapai adalah 70. 

Jumlah siswa yang tuntas adalah 5 dan siswa yang tidak tuntas 9. Nilai tertinggi 

siswa 93 dan nilai terendah 47. Ketuntasan klasikal menunjukkan 35,71%. 

Tabel 4.2 Nilai Awal Hasil Belajar Siswa kelas IV SDN Sukoharjo 01 Pati 

No Nama Nilai Awal KKM Keterangan 

1.  Nes  40 70 Tidak Tuntas 

2. Yay  53 70 Tidak Tuntas 

3. Sit  60 70 Tidak Tuntas  

4. Ris  73 70 Tuntas 

5. And 67 70 Tidak Tuntas 

6. Nir  67 70 Tidak Tuntas 
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7. Ulf  93 70 Tuntas 

8. Ali  47 70 Tidak Tuntas 

9. Wln  73 70 Tuntas 

10. Svn  80 70 Tuntas 

11. Buy  67 70 Tidak Tuntas 

12. Erg 73 70 Tuntas 

13. Mes  47 70 Tidak Tuntas 

14. Ksn  47 70 Tidak Tuntas 

Jumlah  887 

Jumlah Tuntas 5 

Jumlah Tidak Tuntas 9 

Rata-Rata 63,37 

Nilai Tertinggi 93 

Nilai Terendah 47 

Ketuntasan Klasikal 35,71% 

 

Berdasarkan hasil belajar pada tabel 4.2 bahwa masih ada 9 siswa yang 

nilainya kurang dari KKM, ini berarti siswa tersebut belum mengalami ketuntasan 

dalam belajar. Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi awal kenapa 9 siswa 

tersebut belum tuntas. Setelah dilakukan identifikasi dan mencocokkan dengan 

angket di dapatkan bahwa suasana belajar yang monoton di dalam kelas membuat 

siswa kurang bersemangat belajar. Penggunaan media pembelajaran yang konkret 

jarang diberikan guru sehingga pembelajaran hanya abstrak membuat siswa mudah 

lupa dan kesulitan mengerjakan tugas atau PR. 

4.3 Tahap Pengembangan Produk 

Pada Tahap pengembangan produk, peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Peneliti menyusun perangkat pembelajaran tematik dengan model outdoor study 

menggunakan media potensi kebun polybag. Perangkat pembelajaran yang 

dubuat adalah silabus dan RPP. Peneliti memulai dengan menyusun KI dan KD 

dari tema 5. Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dan sub tema 5.2 Indonesiaku 

Bangsa yang Berbudaya pada pembelajaran ke dua dengan muatan IPA, Bahasa 
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Indonesia dan SBDP. Materi pada muatan IPA meliputi 1) Bagian-bagian 

tumbuhan, dan 2) Macam akar dan daun. Sedangkan materi pada muatan 

Bahasa Indonesia meliputi 1) Menjelaskan dan membandingkan akar dan 2) 

Menjelaskan dan membandingkan bagian-bagian daun. Materi pada muatan 

SBDP meliputi menjelaskan estetika dalam tari. 

b. Peneliti mengembangan media pembelajaran berupa kebun polybag yang 

meliputi: tanaman sayuran tomat, brokoli, cabe, terong dan bayam. 

 
 

 

 

  

Gambar 1.1 Pemberdayaan Tanaman Sayuran di Kebun Polybag 

 

c. Peneliti menyusun instrumen lembar aktivitas siswa yang digunakan untuk 

memandu siswa dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. 
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d. Peneliti menyusun soal tes evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif siswa setelah diberikan pembelajaran. 

e. Peneliti menyusun lembar observasi pengelolaan pembelajaran yang digunakan 

untuk mengamati keterlaksanaan dan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan 

peneliti. 

f. Peneliti menyusun aktivitas belajar siswa digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran. 

g. Peneliti menyusun angket respon guru yang digunakan untuk mengetahui respon 

guru terkait model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. 

h. Peneliti menyusun angket respon siswa yang digunakan untuk mengetahui  

4.4 Tahap Ujicoba Produk 

Pada tahap ini peneliti melakukan uji coba dan pengumpulan data di SDN 

Sukoharjo 01 Margorejo Kabupaten Pati. 

1. Tahap persiapan 

Beberapa tahap persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

penelitian adalah: 

a) Analisis literatur atau referensi baik dari buku, jurnal maupun artikel ilimiah 

yang dipublikasikan. Peneliti juga berdiskusi tentang impelentasi outdoor 

study dengan kebun polybag. 

b) Pembuatan rancangan perangkat pembelajaran tematik dengan model 

outdoor study menggunakan media potensi kebun polybag, beberapa 

perangkat yang dibuat adalah: silabus, RPP, Lembar aktivitas siswa, dan 

evaluasi. 
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c) Merancang pengembangan media berupa kebun polybag. Peneliti juga 

langsung berdiskusi dengan kepala sekolah, dan guru terkait dengan 

pengembangan kebun polybag yang bisa dilakukan disekolah meliputi: 

tanaman sayuran tomat, brokoli, cabe, terong dan bayam.  

d) Merancanakan aktivitas belajar siswa dalam pengelolaan pembelajaran guru. 

Table 4.3 Gambaran Pembelajaran Siswa 

Tujuan Aktivitas siswa Hipotesis Konsep 

Dengan mengolah 

informasi dari teks 

bacaan, siswa mampu 

menjelaskan dan 

membandingkan 

bagian-bagian akar dan 

daun pada tanaman 

dengan penuh tanggung 

jawab  

Menyanyikan lagu 

lihatlah kebunku, 

kemudian siswa 

membaca lembar 

aktivitas siswa 

dengan 

memperhatikan 

gambar yang ada. 

Siswa mampu berpikir 

perbedaan dari 

tanaman yang ada 

pada gambar. 

Bagian akar dan daun 

tanaman. 

Dengan melakukan 

kegiatan pengamatan 

langsung, siswa mampu 

mempresentasikan 

perbandingan akar dan 

daun pada tumbuhan 

yang berbeda dengan 

mandiri. 

Melakukan 

pengamatan berbagai 

tanaman di kebun 

polybag diluar kelas, 

kemudian menulis 

dan menggambar 

hasil dan 

kesimpulan. 

Siswa mampu 

mengamati, menulis 

dan menggambar  

hasil pengamatan 

kemudian 

meyimpulkan. 

Berbagai macam akar 

dan daun pada 

tumbuhan. 

Dengan melakukan 

kegiatan pengamatan 

langsung, siswa mampu 

mempresentasikan 

perbandingan akar dan 

daun pada tumbuhan 

Siswa 

mempresentasikan 

hasil pengmatan di 

depan kelas secara 

bergantian. 

Siswa mampu 

mempresentasikan 

hasil pengmatannya di 

depan kelas dengan 

percaya diri. 

Perbandingan akar 

dan daun pada 

tumbuhan. 
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yang berbeda dengan 

penuh tanggung jawab. 

Siswa mampu membuat 

laporan sederhana 

tentang bagian 

tumbuhan. 

Siswa membuat 

laporan hasil 

pengamatan. 

Siswa mampu 

membuat hasil 

pengamatan. 

Laporan pengmatan 

bagian-bagian 

tumbuhan. 

 

2. Tahap pelaksanaan pembelajaran 

Pada tahap ini peneliti melakukan pembelajaran tematik dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Kegiatan Apersepsi 

Guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan salam kepada siswa, 

dan siswa menjawab salam dengan lantang. Dilanjutkan guru menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran siswa, dan didapatkan seluruh siswa sehat serta masuk 

semua. Guru melanjutkan dengan menyampaikan tema dan sub tema yang akan di 

pelajari yaitu tema 5. Bangga Sebagai Bangsa Indonesia dan sub tema 5.2 

Indonesiaku Bangsa yang Berbudaya. Tujuan pembelajaran dari sub tema 5.2 

langsung disampaikan guru dengan harapan siswa mengetahui dengan jelas. Untuk 

menambah semangat siswa, guru mengajak siswa bernyanyi lagu “Lihat Kebunku”. 

 
Gambar 4.2 Tahap Apersepsi 
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b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan Tanya jawab dari lagu yang telah 

dinyanyikan yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Kemudian guru 

mendemonstrasikan salah satu tanaman sayuran polybag di dalam kelas sebagai 

contoh kepada siswa. tanaman polybag yang dibawa guru adalah tanaman tomat. 

Guru menjelaskan cara menanam sampai merawat tanaman polybag tersebut. Guru 

juga menjelaskan bagian-bagian tumbuhan tomat tersebut. Guru bertanya jawab 

seputar cara menanam sampai pada bagian-bagian tumbuhan. Setelah suasana 

hangat, dan siswa punya rasa ingin tahu yang tinggi guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan digunakan. Siswa dibagi menjadi lima kelompok, empat 

kelompok beranggotakan 3 siswa dan satu kelompok beranggotakan 2 siswa 

sehingga total siswa ada 14 siswa. Guru memberikan permasalahan kepada siswa 

dengan membagikan lembar kerja siswa, kemudian memberi penjelasan tentang 

cara kerjanya.  

Siswa langsung keluar kelas sesuai dengan arahan guru. Siswa langsung 

menuju tempat yang sudah dibagi dalam lembar kerja siswa. Siswa melakukan 

pengamatan kebun polybag dengan jenis tanaman yang berbeda-beda. Siswa 

mengamati bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian menulis dan menggambar hasil 

pengamatan di lembar aktivitas siswa. Pengamatan selesai, siswa langsung 

mengolah data yang didapatkan dan menulis kesimpulan. Siswa merumuskan sebab 

dan akibat dari data yang diperoleh. Setelah selesai siswa kembali ke dalam kelas 

dan mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas secara bergantian. 
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Tahap Pemberian materi 

 

Tahap Demonstrasi 

 

Tahap Pengamatan 

 

Tahap Evaluasi 

Gambar 4.3 Tahap Kegiatan Inti 

Siswa diberikan waktu untuk saling bertanya jawab. Guru memberikan 

klarifikasi dari jawaban-jawaban siswa. kemudian guru dan siswa merumuskan 

kesimpulan bersama-sama. Guru memberikan penguatan kembali, dan siswa 

menulis bagian-bagaian yang penting. Guru mengecek hasil pengamatan siswa. 

guru memberikan feedback. 

c. Kegiatan Penutup 

Guru menutup pembelajaran dengan menyampaikan tujuan dan kesimpulan 

pembelajaran, kemudian pendalaman dengan tanya jawab akhir. Kemudian di akhir 

guru memberikan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa dengan menerapkan 

model pembelajaran outdoor study dan media kebun polybag. Setelah evaluasi 

selesai, siswa mengumpulkan lembar jawaban. Guru menutup dengan bernyanyi 

bersama, dan salam. 
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Gambar 4.4 Tahap Penutup 

3. Tahap analisis data 

Pada tahap analisis data peneliti menganalisis hasil uji coba instrumen dengan 

Uji validitas dilakukan di SDN Sukoharjo 01 dengan menggunakan soal pilihan 

ganda sejumlah 15 soal, dimana ada 14 soal valid dan dan 1 soal tidak valid yaitu 

nomor 3. Dari 14 soal yang valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, di dapatkan 

r11 sebesar 0,98 dimana r11 > r tabel yaitu 0,43 sehingga dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil uji kesukaran soal yang valid dan reliable yaitu 14 soal 

didapatkan hasil ada 3 soal yang berkategori sukar, 4 soal berkategori sedang dan 7 

soal berkategori mudah. Selanjutnya hasil dari uji kesukaran tes di uji daya 

pembeda didapatkan hasil ada 3 soal yang berkategori cukup baik, 5 soal 

berkategori sedang dan 6 soal berkategori baik. Semua soal digunakan sebagai tes 

akhir karena tersebar merata. 

Selanjutnya peneliti melakukan penyebaran angket kepada siswa untuk 

mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran, didapatkan hasil seperti pada tabel 

4.4. Selain angket siswa, peneliti juga menyebarkan angket respon guru untuk 

mendapatkan masukan terhadap proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.4 Angket Respon Siswa Kelas IV  

No  Uraian  
Skor Respon  

1 2 3 4 5 

1 Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti 

pembelajaran dengan model outdoor study dengan 

memberdayakan potensi kebun polybag sebagai 

media pembelajaran tematik yang baru kalian 

ikuti? 

 1 1 5 7 

2 Bagaimana pendapatmu belajar dengan media 

kebun polybag yang digunakan? 

 1 5 6 2 

3 Bagaimana pendapatmu cara mengajar guru?   4 6 4 

4 Bagaimana pendapatmu dengan lembar aktivitas 

yang kalian gunakan dalam belajar tadi? 

  5 5 4 

5 Bagaimana pendapatmu jika dalam pembelajaran 

selanjutnya dengan cara yang baru saja kalian 

ikuti? 

  3 5 6 

6 Setelah pembelajaran selesai, apakah kalian senang 

dengan lingkungan dan tumbuhan? 

 1 3 5 5 

Jumlah   6 63 128 140 

Total  337 

Rata-rata 24,07 

Kualifikasi  Sangat Baik  

Keberhasilan  Berhasil  

 

Berdasar tabel 4.4 angket respon siswa kelas IV setelah menerapkan model 

pembelajaran Outdoor study dengan media kebun polybag memperoleh rata-rata 

24,07 dengan kualifikasi Sangat Baik dan berhasil. Hasil tersebut bermakna bahwa 

pembelajaran berjalan baik sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tetapi 

meski demikian masih terdapat satu siswa yang merasa kurang senang dan cukup 

senang. Ada siswa yang merasa  kurang senang dan cukup senang terhadap media 

kebun polybag. Bahkan ada beberapa yang merasa cukup senang terhadap cara 

mengajar guru, lembar aktivitas dan terhadap lingkungan serta tumbuhan disekitar. 

Hal tersebut disebabkan karena pada media kebun polybag masih terdapat beberapa 

tanaman yang kurang lengkap bagian-bagiannya sehingga membuat siswa masih 
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belum jelas. Sehingga dapat disimpulkan peneliti bahwa siswa harus mengetahui 

langsung semua bagian-bagian tumbuhan. Siswa akan merasa iri dengan siswa lain 

yang mendapat bagian polybag dengan tanaman yang lengkap bagain-bagaiannya. 

Selain itu ada dua siswa yang belum mengenal tumbuhan tersebut, siswa ini 

mendapat tumbuhan yang tidak lengkap bagian-bagiannya. 

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

secara menyeluruh bahwa penerapan model pembelajaran outdoor study kurang 

efektif karena ada beberapa siswa yang belum tertarik dan merasa senang. 

Penggunaan media kebun polybag masih kurang efektif, karena ada beberapa 

tanaman yang belum jelas bunga dan buahnya. Dari beberapa kekurangan tersebut 

dapat dilakukan perbaikan dengan memperbaiki perangkat pembelajaran (Silabus, 

RPP, lembar aktivitas siswa) dan media kebun polybag. 

Hasil penyebaran angket pada guru dapat dilihat pada tabel 4.5. berdasarkan 

tabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran masukan yang jelas kepada 

peneliti untuk memperbaiki pembelajaran. 

Tabel 4.5 Angket Respon Guru Kelas IV 

No  Uraian  
Skor  

1 2 3 4 5 

1 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap komponen 

kegiatan belajar mengajar berikut: 

     

 a. Materi yang dipelajari sesuai dengan Tema dan 

Sub Tema. 

   4  

 b. Media yang digunakan sesua dengan materi.    4  

 c. Model pembelajaran yang digunakan.    4  

 d. Suasana belajar   3   

 e. Keefektifan bagi siswa   3   

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika kegiatan belajar 

mengajar seperti saat ini dilakukan untuk materi 

yang selanjutnya? 

   4  

3 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap media 

kebun polybag? 
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 a. Ukuran media polybag   3   

 b. Jenis tanamannya    4  

 c. Usia tanamannya   3   

4 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap Lembar 

Aktivitas Siswa (LAS)? 

     

 Format       

 a. Kejelasan tugas    4  

 b. Menarik     4  

 c. Kesesuaian pengaturan dan penomoran    4  

 Isi       

 a. Kebenaran materi    4  

 b. Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran 

   4  

 c. Keseuaian materi dengan pengamatan    4  

 d. Petunjuk pengamatan yang jelas   3   

 e. Adanya kesimpulan     5 

 Bahasa       

 a. Komunikatif     4  

 b. Jelas     4  

 c. Mendorong minat membaca    4  

5 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap Tes Hasil 

Belajar? 

     

 a. Kelengkapan tes     5 

 b. Petunjuk tes     4  

 c. Soal tes     4  

 d. Pedoman penilaian     4  

 Jumlah   15 68 10 

 Total 93 

 Rata-rata 3,87 

 Kualifikasi  Sangat baik 

 Keberhasilan  Berhasil  
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Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa angket respon guru 

mendapatkan total skor 93 dengan rata-rata 3,87 dengan kualifikasi sangat baik dan 

berhasil tetapi belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa ketika proses pembelajaran suasana belajar masih ada yang 

mengganggu temannya, karena jarak antar kelompok terlalu dekat sehingga kurang 

efektif. Selain itu media kebun polybag kurang besar sehingga kurang seimbang 

dan usia tanaman kurang variatif sehingga ada kelompok yang jelas bagian-bagian 

tumbuhannnya. Pada lembar aktivitas siswa masih ada petunjuk pengamatan yang 

kurang jelas sehingga masih ada beberapa siswa yang bingung sehingga 

memerlukan panduan penuh dari guru untuk menuliskan hasil pengamatan. 

4. Tahap Perbaikan Produk 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran outdoor 

study kurang efektif, terlihat dari hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

Kurang efektif tersebut disebabkan kurangnya leluasa siswa ketika belajar diluar 

kelas. Pemilihan halaman sekolah yang sempit membuat siswa mudah berbaur 

dengan kelompok lain sehingga kurang konsentrasi dengan masalah sendiri. 

Berdasar kekurangan tersebut maka perlu dilakukan perbaikan perangkat 

pembelajaran. Pada kegiatan inti perlu ditambahkan guru membagi kelompok 

dengan membagi lokasi halaman yang dipakai, sehingga siswa lebih jelas. Ketika 

berjalan keluar kelas perlu dilakukan pengawalan sampai lokasi, agar lebih tertib 

dan tidak menganggu teman kelompok lain. Guru berkeliling kelompok untuk 

mengecek pengamatan siswa. 

Penggunaan media kebun polybag juga kurang efektif, disebabkan adanya 

beberapa tumbuhan yang belum jelas bunga dan buahnya sehingga siswa merasa 
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bingung dan tidak jelas. Kekuranggan tersebut membuat siswa merasa sulit, 

ditunjang guru belum menyampaikan bermacam-macam tumbuhan dengan 

bagiannya masing-masing kelompok. 

Media kebun polybag yang digunakan perlu diperbaiki dengan memberikan 

penjelasan kepada siswa. perbaikan pertama adalah dengan mengganti tanaman 

yang belum lengkap dengan tanaman yang sudah lengkap/jelas bagaian-

bagaiannya. Kedua apabila menampilkan beberapa tanaman yang tidak lengkap 

diberikan penjelasan pada lembar aktivitas  untuk menuliskan dan menggambar 

yang tampak saja pada tumbuhan dan memberikan gambar penunjang tumbuhan. 

5. Tahap Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan implementasi produk final setelah diperbaiki 

berdasarkan hasil ujicoba awal dan masukan dari guru kelas dan observer. Peneliti 

menggunakan hasil perbaikan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, angket respon 

guru dan siswa) dengan menerapkan model pembelajaran outdoor study dalam 

proses pembelajaran. Peneliti juga menggunakan media kebun polybag yang telah 

disempurnakan dengan menggunakan tanaman yang sudah jelas akar, batang, daun, 

bunga dan buah. Peneliti sudah mengatur halaman yang akan digunakan sehingga 

proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. 

Tabel 4.6 Hasil Belajar Siswa kelas IV SDN Sukoharjo 01 Pati dengan Produk 

Pengembangan Lanjutan 

No Nama Nilai Awal KKM Keterangan 

1.  Nes  67 70 Tidak Tuntas 

2. Yay  73 70 Tuntas 

3. Sit  80 70 Tuntas  

4. Ris  93 70 Tuntas 

5. And 87 70 Tuntas 

6. Nir  93 70 Tuntas 

7. Ulf  100 70 Tuntas 

8. Ali  80 70 Tuntas 

9. Wln  87 70 Tuntas 
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10. Svn  100 70 Tuntas 

11. Buy  87 70 Tuntas 

12. Erg 87 70 Tuntas 

13. Mes  73 70 Tuntas 

14. Ksn  73 70 Tuntas 

Jumlah  1113 

Jumlah Tuntas 13 

Jumlah Tidak Tuntas 1 

Rata-Rata 79,5 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 67 

Ketuntasan Klasikal 92,86% 

 

Berdasarkan hasil belajar pada tabel 4.6 bahwa jumlah siswa yang nilainya 

tuntas ada 13, yang nilainya tidak tuntas ada 1 siswa. Nilai tertinggi diperoleh oleh 

dua siswa adalah 100 dan nilai terendah satu siswa adalah 67. Ketuntasan klasikal 

meningkat menjadi 92,86% dengan nilai rata-rata sebesar 79,5.  

Berdasarkan lampiran hasil lembar observasi aktivitas belajar siswa 

didapatkan hasil bahwa rata-rata aktivitas siswa mencapai 62,14 dengan persentase 

82,85% mendapatkan kualifikasi baik dan berkategori berhasil. Hasil tersebut 

bermakna pembelajaran dengan model outdoor study dengan media kebun polybag 

sudah sangat efektif. Hal tersebut juga di dukung oleh hasil observasi pengelolaan 

pembelajaran guru berdasarkan lampiran bahwa total pengelolaan guru sebesar 105 

dengan rata-rata 4,2, persentase sebesar 84% dengan kualifikasi baik dan berhasil. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika proses pembelajaran mulai pendahuluan 

sampai akhir sudah baik.  Pada kegiatan inti, mulai tahap pertama sampai tahap 

kelima kegiatan berjalan sesuai RPP, siswa dapat melakukan kegiatan 

pembelajaran. Siswa sangat antusias dan semangat dalam kegiatan diskusi, 

pengamatan, presentasi dan tanya jawab. Hanya terdapat satu siswa yang kurang 

ketika tanya jawab setelah presentasi. Tetapi siswa tersebut dapat kembali semangat 
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ketika guru mengajak menarik kesimpulan mereka langsung menjawab dengan 

tegas bersama-sama.  

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan data bahwa masih terdapat satu siswa yang 

belum aktif, malu, dan takut dengan belajar diluar kelas. Penyebabnya adalah siswa 

memiliki masalah dari rumah, sehingga cenderung diam. Setelah dilakukan 

pendekatan siswa mau sedikit bercerita. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran outdoor study dan media kebun polybag sudak efektif dalam 

pembelajaran. 

 

4.5 Penyebaran (Desimination) 

Pada tahap penyebaran atau desiminasi adalah dilakukan penyebaran kepada 

khalayak umum agar dapat digunakan, di aplikasikan dan dijadikan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut dengan menerapkan model pembelajaran yang sama. Peneliti 

juga dapat menunjukkan hasil penelitiannya sehingga dapat menjadi pertimbangan 

bagi peneliti berikutnya. Penggunaan media kebun polybag mampu memberikan 

warna pembelajaran yang berbeda dan mampu meningkatkan pemahaman serta 

hasil belajar siswa. 

Peneliti melakukan desiminasi dengan memuat hasil penelitian dalam jurnal 

refleksi edukatika yang diterbitkan oleh Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Jurnal akan terbit pada 

bulan Juni 2015. Berikut data artikel penelitian ini dalam jurnal Refleksi Edukatika 

ISSN:2087-9385 Vol 5 No.2 Juni 2015. 
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4.6 Pembahasan  

Penelitian dengan judul Pemberdayaan Potensi Kebun Polybag Sebagai 

Media Pembelajaran Tematik Melalui Model Outdoor Study untuk siswa kelas IV 

SDN 01 Sukoharjo Pati 2014/2015 merupakan jenis Penelitian Reseach and 

Development. Menurut Asim (2001: 1) bahwa research and development dalam 

pembelajaran adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam research and development adalah 1) need analysis 

(analisis kebutuhan), 2) proses pengembangan produk, 3) Ujicoba Produk, dan 4) 

diseminasi (penyebaran) produk. 

Penelitian ini mengembangkan kebun polybag sebagai media pembelajaran 

tematik dengan menerapkan model pembelajaran outdoor study. Langkah awal 

yang peneliti lakukan adalah menganalisis kebutuhan, yaitu dengan melakukan 

observasi, meminta masukan guru kelas dan menyebarkan angket kepada siswa. 

Kemudian peneliti mengembangkan produk berupa perangkat pembelajaran 

(silabus, RPP, lembar aktivitas siswa, evaluasi, angket) dan membuat kebun 

polybag sebagai media untuk pembelajaran tematik.  

Menurut Rusman (2010: 254), pembelajaran tematik merupakan salah satu 

model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran 

yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna, dan autentik. Makna tersebut sangat cocok diterapkan dengan 

menggunakan media kebun polybag dimana siswa aktif, mengalami sendiri, 
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membangun pengetahuan sendiri dengan melakukan pengamatan bagian-bagian 

tumbuhan yang dilakukan diluar kelas. 

Pembelajaran yang dilakukan diluar kelas (outdoor study) membuat siswa 

semangat, memiliki variasi dalam belajar, dekat dengan lingkunga terutama 

lingkungan yang dibentuk dari kebun polybag dengan bermacam-macam sayuran. 

Menurut Karjawati (dalam Husamah, 2013:23) mengatakan bahwa outdoor study 

adalah metode dimana guru mengajak siswa belajar diluar kelas untuk melihat 

peristiwa langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan 

lingkungannya. 

Pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan ditunjang dengan media 

konkret berupa kebun polybag membuat siswa semangat dan menunjukkan hasil 

belajar yang signifikan. Hasil belajar awal siswa dengan ketuntasan klasikal 

35,71% meningkat menjadi 71,43% dan akhir menjadi 92,86%. Dimana jumlah 

siswa yang awalnya ada 9 siswa tidak tuntas menurun tinggal 1 siswa yang tidak 

tuntas. Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran outdoor study dengan 

memberdayakan potensi kebun polybag sebagai media tematik sangat efektif.  


