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ABSTRAK 

 

USWATUN HASANAH :  Penerapan Pembelajaran Biologi Berbasis Budaya 

Lokal Sedekah Bumi Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Konsep Pengelolaan 

Lingkungan Siswa Kelas VII SMP Wahidin Kota 

Cirebon. 

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi guru dan siswa 

sehingga terjadinya interaksi yang membangun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan proses belajar mengajar ini dapat dicapai apabila ditunjang 

oleh berbagai seperti metode dan trategi pembelajaran. Materi pembelajaran yang 

diambil dari budaya masyarakat   dapat membantu dalam pembelajaran, dikatakan 

karena untuk mempermudah siswa dalam memahami materi dan budaya disekitar 

daerahnya, sehingga dapat meningkatkan mutu dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, belajar IPA (sains) memerlukan daya ingat yang kuat karena isi materi 

lebih banyak hafalanya.  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis budaya 

lokal sedekah bumi. permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

pengaruh penerapan pembelajaran biologi berbasis budaya lokal sedekah bumi 

terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa dan respon siswa terhadap penerapan 

pembelajaran biologi berbasis budaya lokal sedekah bumi di kelas VII SMP 

Wahidin Kota Cirebon. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli tahun ajaran 

2012/2013. Kelas eksperimen penelitian ini adalah kelas VIIG dengan jumlah 

siswa 36 orang, sedangkan kelas VIIE sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 

36 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes dan angket, 

kemudian data dianalisis dengan ujinormalitas, homogenitas dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukan (1) Peningkatan hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol keduanya menunjukan peningkatan dengan kriteria 

sedang, dengan nilai rata-rata N-Gain kelas kontrol sebesar 0,37 sedangkan untuk 

kelas eksperimen nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,58. (2) Hasil uji sataistik 

menunjukan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan hasil belajar 

siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. (3) Hasil uji anova menunjukan 

bahwa penerapan pembelajaran biologi berbasis budaya lokal lebih cocok 

dikelompok atas dan bawah (4) Presentase rata-rata angket respon siswa secara 

keseluruhan sebesar 65% dengan kriteria sangat kuat.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa kelas eksperimen meningkat lebih signifikan dibandingkan kelas 

kontrol, pembelajaran berbasis budaya lokal lebih cocok diterapkan di kelompok 

atas dan bawah dan siswa merespon sangat baik penerapan pembelajaran berbasis 

budaya lokal.  

 

 

Kata kunci : pembelajaran berbasis budaya lokal, sedekah bumi, hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselengaranya 

pendidikan yang bermutu dan setiap warganegara tanpa diskriminasi. 

Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan 

digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, 

sarana perasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.  

Pendidikan berfungsi memberdayakan potensi manusia untuk 

mewariskan, mengembangkan serta membangun kebudayaan dan peradaban 

masa depan. Di satu sisi, pendidikan berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai 

budaya yang positif, disisi lain pendidikan berfungsi untuk menciptakan 

perubahan ke arah kehidupan yang lebih inovatif.  

Kompetensi profesional seorang guru berkaitan dengan kompetensi guru 

yang akan mendukung, menunjang, dan pemperlancar jalanya proses belajar 

mengajar dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu faktor keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

adalah cara menyampaikan materi atau menggunaan inovasi pembelajaran 

yang dipilihnya, tercapainya pendidikan diatas akan ditentukan oleh berbagai 

unsur yang menunjang.  

Menurut Sugiono dalam Wiyani (2013: 119) menyatakan tentang unsur-

unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar yaitu: (1) tujuan belajar, 
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proses belajar itu akan lebih efektif apabila siswa mengerti tujuan dan manfaat 

dari materi pelajaran yang akan dipelajari bersama, (2) materi pelajaran, ialah 

ada bahan materi yang dipelajari yang sudah tersusun dan siap dikembangkan, 

(3) kondisi siswa, kesiapan siswa agar proses belajar berhasil dan kemampuan 

interpretasi siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Wahidin Kota Cirebon, Guru 

sering menggunakan metode ceramah sehingga inovasi dalam pembelajaran 

masih kurang, hal ini sebagai salah satu faktor dalam mencapai keberhasilan 

belajar terutama terhadap hasil belajar siswa. Sehinga diperlukanya suatu 

inovasi dalam pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran dan siswa 

menerima materi pelajaran dengan baik.     

Pada hakekatnya proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi 

antara kedua unsur, yaitu guru dan siswa sehingga terjadinya interaksi yang 

membangun antar keduanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Sudjana dalam Irham (2013: 117), belajar adalah suatu proses dengan di 

tandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Inovasi pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran berbasis budaya lokal, yang merupakan  

salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

pengelolaan lingkungan. Pembelajaran berbasis budaya lokal adalah suatu 

bentuk pembelajaran yang memadukan sekolah dengan budaya masyarakat, 

proses pembelajaran melibatkan masyarakat setempat dengan bahan ajar di 

sekolah(Wahidin,2006:187).  
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Menurut Tumanggor dkk. (2010:123), kebudayaan adalah konsep, 

keyaninan, nilai, dan norma yang dianut masyarakat, yang mempengaruhi 

perilaku mereka dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal 

dari alam sekelilingnya. Sedekah bumi adalah salah satu bentuk ritual 

tradisional masyarakat di pulau jawa yang sudah berlangsung secara turun-

temurun dari nenek moyang orang jawa terdahulu, didalam budaya sedekah 

bumi didalamnya terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Penelitian di SMP Wahidin 

Kota Cirebon, pembelajaran biologi berbasis budaya lokal ini belum 

diterapkan disekolah tersebut. Hasil data siswa kelas VII G yang dipilih 

peneliti sebagai kelas eksperimen sebanyak 21 siswa yang mengetahui budaya 

lokal sedekah bumi yaitu sebesar 58%, dan 42% siswa belum mengetahui 

budaya lokal karena tempat tinggalnya didaerah perkotaan. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

di SMP Wahidin Kota Cirebon dan karena dianggap penting bagi peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran 

Biologi Berbasis Budaya Lokal Sedekah Bumi Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Konsep Pengelolaan Lingkungan  Siswa kelas VII SMP 

Wahidin Kota Cirebon” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Metode ceramah sering digunakan dalam proses pembelajaran. 

b. Hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

c. Perlunya inovasi pembelajaran yang baru ditingkat SMP. 

d. Penerapan pembelajaran biologi berbasis budaya lokal yang 

memadukan sekolah dengan budaya masyarakat. 

e. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

f. Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran biologi 

berbasis budaya lokal sedekah bumi. 

2. Batasan Masalah 

a. Subjek penelitian ini adalah Pembelajaran biologi berbasis budaya 

lokal sedekah bumi. 

b. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII E dan VII G di SMP  

Wahidin Kota Cirebon. 

c. Tes yang digunakan berupa tes pilihan ganda untuk mengukur nilai 

kognitif dengan materi pengelolaan lingkungan. 
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3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka 

disusun pertanyaan penelitian, yaitu:  

a. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran biologi berbasis budaya lokal sedekah bumi pada 

konsep pengelolaan lingkungan kelas VII SMP Wahidin kota 

Cirebon? 

b. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang 

menggunakan  pembelajaran biologi berbasis budaya lokal dengan 

kelas yang tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis budaya 

lokal kelas VII SMP Wahidin kota Cirebon? 

c. Bagaimana respon siswa setelah penerapan pembelajaran biologi 

berbasis budaya lokal pada kelas VII G SMP Wahidin kota Cirebon?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dari beberapa hal 

yaitu: 

a. Untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

pembelajaran biologi berbasis budaya lokal sedekah bumi pada konsep 

pengelolaan lingkunga kelas VII SMP Wahidin kota Cirebon. 

b. Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang 

menggunakan  pembelajaran biologi berbasis budaya lokal dengan kelas 

yang tidak menggunakan pembelajaran biologi berbasis budaya lokal di 

kelas VII SMP Wahidin kota Cirebon. 
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c. Untuk mengkaji respon siswa setelah penerapan pembelajaran biologi 

berbasis budaya lokal pada kelas VII G SMP Wahidin kota Cirebon. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak sekolah, 

guru biologi dan para siswa. 

1. Bagi Peneliti  

a. Mendapatkan pengalaman langsung menerapkan pembelajaran 

biologi berbasis budaya lokal.  

b. Mendapatkan bekal tambahan sebagai mahasiswa dan guru biologi 

sehingga dalam melaksanakan tugas dilapangan semakin siap.  

2. Pihak sekolah  

a. Sebagai bahan informasi dan kajian dalam memberikan pelayanan 

perima pada siswa sebagai warga belajar. 

b. Sebagai bahan informasi dan kajian untuk memunculkan ide-ide baru 

dalam dunia pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan, mutu 

lulusan sebagai pilar utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Guru  

a. Sebagai bahan kajian bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme 

dalam peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. 

b. Sebagai bahan informasi kepada guru untuk mengadakan evaluasi diri 

apakah sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan dalam memilih 

metode dan strategi pembelajaran yang digunakan sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dalam belajar disamping belajar itu harus  
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menyenangkan, menggairahkan, menakjubkan dan penuh 

kebermaknaan. 

4. Siswa 

a. Menumbuhkan kepedulian siswa terhadap budaya lokal 

b. Memotifasi siswa untuk aktif pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung 

c. Meningkatkan hasil belajar yang diperoleh bagi siswa yang daya 

tangkapnya kurang terhadap pelajaran biologi. 

E. Kerangka Berfikir  

Siswa merupakan subyek dalam proses pembelajaran, sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator dan motivator. Kegiatan belajar peserta didik 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan 

peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, 

dan keterampilan guru dalam berkomunikasi (Mulyasa, 2008:39). Ketepatan 

dalam penggunaan strategi pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan 

proses pembelajaran. Strategi pembelajaran khususnya pembelajaran aktif 

yang melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar akan memberikan 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang memadukan sekolah dengan budaya masyarakat. Proses 

pembelajaran melibatkan masyarakat setempat dengan bahan ajar di sekolah 

dengan mengkaitkan budaya lokal khususnya budaya sedekah bumi kedalam 

materi yang diajarkan oleh guru didalam proses belajar mengajar. Sehingga, 

hasil belajar meningkat jika diukur dari aspek kognitif.  
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Hasil Belajar Siswa 

Kurikulum Pembelajaran Biologi 

Guru 

KBM 

Materi Pelajaran 

Pengelolaan lingkungan 

Pembelajaran 

Biologi Berbasis 

Budaya Lokal 

Sedekah Bumi 

Siswa  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dituangkan dalam 

bagan berikut : 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

Gambar 1.1 bagan kerangka pemikiran 

 

F. Hipotesis  

Ha = Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan 

antara siswa yang diajar menggunakan pembelajaran biologi berbasis 

budaya lokal Sedekah Bumi dengan siswa yang tidak diajar dengan 

pembelajaran biologi berbasis budaya lokal pada konsep pengelolaan 

lingkungan kelas VII SMP Wahidin Kota Cirebon. 
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