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SARI
Afriyanti, Ria. 2011.Pemanfaatn Keberadaan Waduk Gunung Rowo dalam
Metode Outdoor Study pada Pembelajaran IPS Geografi Materi KenampakanKenampakan Buatan di Wilayah Indonesia Kelas V SD Sarirejo 04 Pati.. Skripsi.
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Hariyanto, M. Si, Pembimbing II: Dr. Eva Banowati, M. Si.
Kata kunci : Waduk Gunung Rowo, Outdoor Study
Waduk Gunung Rowo merupakan jenis waduk buatan dan salah satu
lokasi wisata sangat potensial untuk meningkatkan pembelajaran geografi di
sekolah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian iini adalah: (1) bagaimana
pelaksanaan metode outdoor study pada pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas
V SD Negeri Sarirejo 04 Pati tahun ajaran 2011/2012? (2) bagaimana
pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam metode Outdoor Study pada
pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Pati?. Tujuan
dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan outdoor study pada
pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Pati tahun
ajaran 2011/2012, (2) untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Waduk Gunung
Rowo dalam metode Outdoor Study pada pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas
V SD Negeri 04 Pati.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04
Pati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan total sampling, karena jumlah
responden kurang dari 100 yakni sebanyak 39 siswa. Sumber data yang digunakan
adalah data sekunder dan data primer. Alat pengumpul data dalam penelitian ini
adalah metode angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
ditunjukkan berdasarkan analisis deskriptif presentase.
Pada pembelajaran outdoor study yang dilakukan oleh sekolah
menunjukkan pada tahap persiapan terlihat sudah baik, pada tahap pelaksanaan
cukup baik, akan tetapi pada tahap selesai outdoor study masih kurang baik,.
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran
outdoor study yang dilaksanakan oleh sekolah sebelumnya masih rendah yakni
sebesar 50%. Pada pembelajaran outdoor study di Waduk Gunung Rowo
menunjukkan bahwa pada tahap persiapan sudah sangat baik yang diikuti pada
tahap pelaksanaan yang sudah baik daripada sebelumnya. Setelah selesai kegiatan
outdoor study juga terlihat meningkat menjadi lebih baik. Pemanfaatan Waduk
Gunung Rowo dalam metode outdoor study oleh siswa kelas V SD Sarirejo 04
Pati ternyata dapat memberikan respon yang positif bagi siswa. Serta berdasarkan
hasil observasi dapat dikategorikan tinggi yakni sebesar 79,17%. Dengan
mengajak siswa ke objek yang berbeda serta dengan suasana yang berbeda dapat
memperluas serta menambah pengetahuan siswa dengan hal-hal yang baru.
Berdasarkan hasil penelitian di atas saran disampaikan kepada: sebaiknya
guru lebih kreatif dalam mengajar, sedangkan siswa diharuskan lebih aktif selama
mengikuti pelajaran, serta sekolah hendaknya sekolah menyediakan fasilitas yang
diperlukan oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya
manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrument yang
digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan,
melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu
menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan
dan ketrampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif.
Sekolah sebagai salah satu tempat berlangsungnya pendidikan, bukan
hanya berfungsi sebagai gedung tempat belajar mengajar tetapi juga tempat
berlangsungnya proses social dan kebudayaan. Proses belajar mengajar di sekolah
merupakan proses sosialisasi dan juga proses pembudayaan nilai-nilai yang dianut
atau dihargai oleh masyarakat disekelilingnya, sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Kegiatan belajar mengajar yang ideal seharusnya
berlangsung dalam berbagai ineteraksi dan dibantu dnegan alat abntu belajar atau
sumber-sumber belajar. Penggunaan sumber-sumber belajar sangat penting dan
relevan mengingat pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut sangat membantu
pemahaman materi. Murid-murid memerlukan pengalaman baru dengan bendabenda sesunggunya dalam kehidupan senhari-hari seperti di sawah, kebun,
museum, waduk, sungai, warung, dan sebagainya.
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Umumnya dalam proses pembelajaran siswa bersikap pasif dalam
mengikutinya, mereka baru aktif jika diberikan tugas atau disuruh oleh guru.
Metode pembelajaran yang digunakan umumnya ceramah dan diskusi serta
pemberian tugas. Oleh sebab itu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang
partisipatif aktif diperlukan adanya pendekatan dan metode pembelajaran yang
sesuai. Jika tidak dilakukan perubahan dalam proses pembelajaran, maka sikap
siswa tetap pasif, level berpikirnyapun hanya pada tahap remembering, hafalan
dan

jika

diberi

soal

berpikir

dan

konseptual

mereka

tidak

mampu

menyelesaikannya. Akibatnya nilai yang dicapai rendah. Itulah konsekuensi yang
harus ditanggung jika tidak dilakukan upaya perubahan dan perbaikan,
peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa tidak akan terwujud.
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada landasan teoritis, belajar bukanlah
kegiatan mengumpulkan data, tetapi membentuk makna melalui pengalaman dan
proses belajar yang terjadi secara terus menerus. Ini berarti siswa harus dilatih
untuk mempergunakan pengalaman dalam membentuk pengetahuan. Demikian
pula siswa harus dibimbing agar mampu mandiri dalam belajar dan tidak
menganggap guru sebagai sumber pengetahuan, tapi sebagai fasilitator dan
moderator dalam proses pembelajaran. Perubahan sikap dan pandangan tersebut
akan mendorong aktivitas mandiri dalam membentuk pengetahuan.
Selanjutnya belajar di luar kelas dengan metode autdoor study akan
mendorong terjadinya proses belajar, saling membelajarkan dan “sharing”
pengalaman. Dalam kelompok belajar, siswa belajar mengungkapkan bagaimana
mengkaji persoalan, menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang dikaji.
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Dengan cara ini siswa akan terbantu untuk lebih kritis dan dapat melihat
kekurangan, inkonsistensi pemikirannya. Dengan demikian siswa akan mampu
mengembangkan

dan

membentuk

pengetahuan

secara

benar.

Oleh karena itu dalam menerapkan konstruktivitas pembelajaran dalam kelompok
penggunaan pengalaman untuk membentuk konsep dan kemampuan analisis
sangat berperan dalam proses belajar. Selama ini, guru belum memberikan ruang
kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan tersebut
Banyak hal yang bisa dipelajari di lingkungan alam diantaranya adalah
sumber dayanya, sumber daya merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi
atau menangani sesuatu, dapat sebagi sumber persediaan, penunjang, dan sarana
yang dihasilkan oleh kemampuan maupun dari pemikiran seseorang. Untuk dapat
memanfaatkannya manusia diharuskan mampu beradaptasi sesuai dengan
lingkungannya. Setiap lingkungan memberikan pengaruh yang berbeda dalam
setiap masyarakatnya. Wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang berbedabeda inilah yang menyebabkan bermacam-macam kegiatan baik sosial maupun
ekonomi, sehingga terbentuk struktur kegiatan atau pekerjaan. Kegiatan social
penduduk seperti, kegiatan dalam keluarga, kesehatan, pendidikan, agama,
rekreasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi seperti; kegiatan dalam
mata pencaharian, pertukaran barang dan jasa, cara berkonsumsi, dan sebagainya.
Kegiatan sosial ekonomi tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan
hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia mempunyai kebutuhan dan
keinginan yang ingin mereka penuhi. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan
tersebut itulah manusia melakukan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam
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melakukan kegiatan tersebut manusia memanfaatkan sumber-sumber daya yang
ada di alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Khususnya mereka yang ada di
daerah pedesaan memanfaatkan secara langsung sumber daya alam tersebut
(Jayadinata, 1999: 27).
Salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia
adalah potensi sumber daya air. Air merupakan komponen utama bagi makhluk di
muka bumi ini. Setiap makhluk hidup tentunya membutuhkan air. Air dibutuhkan
manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan
memasak. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk maka semakin besar
pula kebutuhan untuk memperoleh air. Permasalahan yang ada adalah terjadinya
kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Oleh karena itu
diperlukan pengelolaan air untuk memperoleh kuantitas dan kualitas air yang
memadai untuk kehidupan manusia.
Sebagai upaya menjaga kelestarian air maka berbagai usaha telah
dilakukan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Upaya non fisik diantaranya
pembuatan peta potensi catchmen area, mengatur penggunaan DAS, pembuatan
master plan pengendalian banjir dan mekanisme perijinan alih fungsi lahan yang
ketat. Upaya fisik diantaranya pembangunan bendungan dan waduk yang
diharapkan dapat menampung laju air sungai sehingga dapat meresap ke dalam
tanah serta berfungsi sebagai pengendali banjir di daerah hilir.
Pada dasarnya bendungan adalah kontruksi bangunan yang digunakan
untuk menampung air. Hasil tampungan air berupa genangan itulah yang
dinamakan waduk. Jadi bendungan dan waduk merupakan satu kesatuan sistem

5

yang berhubungan. Waduk merupakan jenis danau yang dibuat oleh manusia
untuk menampung air hujan. Waduk juga digunakan sebagai tempat
berkumpulnya aliran sungai atau tempat penamp ungan air di wilayah yang
bersangkutan. Waduk juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain
untuk keperluan sebagai berikut: pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah,
budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir, kegiatan olahraga
Salah satu waduk yang telah dibangun pada masa penjajahan Belanda
adalah Waduk Gunungrowo. Kawasan Waduk Gunungrowo yang terletak di Desa
Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini merupakan waduk multifungsi
yang berpengaruh dalam masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Waduk
yang terletak di Desa Sitiluhur ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
dalam mencukupi kebutuhan mereka, seperti dalam hal kebutuhan pangan . Di
areal waduk dijadikan sebagai sarana penampungan air ini dapat digunakan oleh
penduduk untuk mencari ikan air tawar yang hidup di waduk Gunungrowo. Selain
itu juga areal waduk yang banyak ditumbuhi rumput ini bisa digunakan penduduk
sebagai pakan ternak dan bahkan ada yang membawa ternak mereka ke areal
waduk ini.
Selain digunakan untuk memancing ikan dan beternak kawasan waduk
ini juga dijadikan sebagai salah satu potensi objek dan daya tarik wisata di
Kabupaten Pati yang masih memerlukan pengelolaan dan pengembangan
terprogram serta berkesinambungan mengingat wisata ini kurang begitu
diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sehingga keberadaan kawasan Waduk ini
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dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya
lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Keberadaan waduk tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
setempat dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, waduk Gunung Rowo ini bisa
dijadikan sumber pembelajaran bagi siswa sebagai sumber belajar mereka.
Sumber belajar tidak hanya berasal dari dalam lingkungan sekolah akan tetapi
sumber pembelajaran juga bisa diperoleh dari luar lingkungan sekolah. Sebab di
luar lingkungan sekolah ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada
siswa. Segala kenampakan-kenampakan alam maupun kehidupan sosial ekonomi
warga setempat bisa dijadikan sumber belajar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa
tidak bosan dalam menerima pelajaran.
Waduk Gunung rowo merupakan salah satu objek alam yang sangat
potensial untuk meningkatkan pembelajaran geografi di sekolah. Artinya
pengalaman yang didapat siswa dari pengamatan dan pengamatan pada objekobjek yang tampak secara langsung akan memunculkan persepsi yang positif
terhadap proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya geografi.
Namun ada beberapa kekurangan yang menyebabkan pemanfaatan waduk
Gunung Rowo ini kurang optimal. Diantaranya, kurangnya informasi yang
dipiblukasikan mengenai keunggulan dan keunikan yang dimiliki waduk Gunung
Rowo menyebabkan kurang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan
sekolah pada khususnya, pembelajaran out-door dari para guru geografi kurang
memadai, kurang adanya program kunjungan ke alam secara langsung bagi
muridnya oleh pihak sekolah.
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Setelah diadakan obeservasi ke sekolah-sekolah peneliti lebih memilih
lokasi sekolah yang agak jauh dari Waduk Gunung Rowo dengan berbagai
pertimbangan. Sekolah-sekolah yang berada dekat dengan Waduk pada umumnya
para siswa sudah mengetahui tentang keberadaan waduk tersebut dan terkadang
mereka memanfaatkan waduk tersebut sebagai sumber belajar mereka. Akan
tetapi siswa-siswi yang berada jauh atau di luar kecamatan gembong kebanyakan
mereka belum mengetahui tentang Waduk Gunung Rowo. Untuk itu peneliti lebih
memilih lokasi sekolah yang agak jauh agar bisa lebih memperkenalkan kepada
para siswa bagaimana dan apa itu Waduk Gunung Rowo.
Dari penjelasan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk
mengadakan

penelitian,

sehingga

dalam

skripsi

ini

menentukan

judul

”Pemanfaatan Keberadaan Waduk Gunung Rowo dalam Metode Outdoor Study
Pada Pembelajaran IPS Geografi Materi Kenampakan-Kenampakan Buatan di
Wilayah Indonesia Siswa Kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Tahun Ajaran
2011/2012”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pemasalah
yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan metode outdoor study pada pembelajaran IPS
(geografi) siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati tahun ajaran 2011/2012?
2. Bagaimana pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam metode Outdoor Study
pada pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati tahu ajaran
2011/2012?

8

C. Tujuan Penelitian
Agar penelitian ini dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan dan
dapat terlaksana dengan baik serta terarah, maka tujuan penelitian ini
dimaksudkan untuk:
1. Mengetahui pelaksanaan metode outdoor study pada pembelajaran IPS
(geografi) kelas V SD Sarirejo 04 Pati tahun ajaran 2011/2012.
2. Mengetahui pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam metode Outdoor Study
pada pembelajaran IPS (geografi) siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati tahun
ajaran 2011/2012.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dari peneliti ini adalah:
1. Secara praktis
a.

Bagi siswa
Memberi pengetahuan serta pengalaman bagi siswa tentang pemanfaatan
Waduk Gunung Rowo dalam meningkatkan pembelajaran.

b.

Bagi guru
Memberikan pengetahuan atau wawasan dalam memilih metode dan
sumber belajar bagi siswa.

2. Secara akademis
a.

Bagi sekolah
Memberikan masukan bagi sekolah tentang pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar siswa.
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b.

Bagi peneliti
Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kreatifitas peneliti
dalam memanfaatkan Waduk Gunung Rowo.

E. Penegasan Istilah
Penelitian ini mengambil judul ”Pemanfaatan Keberadaan Waduk
Gunung Rowo dalam Metode Outdoor Study Pada Pembelajaran IPS Geografi
Materi Kenampakan-Kenampakan Buatan di Wilayah Indonesia Siswa Kelas V
SD Negeri Sarirejo 04 Tahun Ajaran 2011/2012”
Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi
dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti, sehingga mudah untuk
dibaca, dipahami dan dimengerti juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan
penelitian maka perlu penegasan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan
Pemanfaatan adalah berasal dari kata manfaat. Sementara pemanfaatan
berarti proses, cara, perbuatan pemanfaatan (Poerwodarminto, 1985: 555).
Dalam penulisan ini pemanfaatan diartikan sebagai suatu perbuatan yaitu
berkegiatan memanfaatkan waduk gunung rowo baik untuk kehidupan sosial
ekonomi warga sekitar ataupun media pembelajaran bagi guru.
2. Kebaradaan
Keberadaan dalam penelitian ini yaitu lokasi atau letak waduk
Gunungrowo yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitar.
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3. Waduk Gunungrowo
Waduk Gunungrowo merupakan salah satu waduk buatan yang dibuat
pada masa penjajahan belanda yakni tahun 1918 samapai dengan tahun 1925 .
banyak warga yang memanfaatkan air waduk gunung rowo untuk bertani
maupun mencari ikan. Manfaat yang lainnya adalah dijadikan salah satu objek
wisata di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.. Waduk ini terletak di lembah
diantara beberapa puncak bukit di Lereng Gunung Muria sebelah timur tepanya
di Desa Sitiluhur.
4. Metode Outdoor Study
Outdoor Study adalah perjalanan yang diselenggarakan oleh sekolah
untuk tujuan pengajaran. Siswa pergi ke suatu tempat di mana bahan pelajaran
harus

diobservasi

dan

dipelajari

secara

langsung

dari

kedudukan

fungsionalnya. Sumber belajar dalam penelitian ini adalah kegiatan siswa saat
memanfaatkan waduk gunung rowo sebagai sumber belajar IPS Geografi yaitu
dengan mempelajari semua kenampakan alam yang ada disana.
5. Pembelajaran Geografi
Suatu bidang studi yang mempersoalkan manusia dengan usahanya
untuk tetap hidup baik di lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.
F. Sistematika Penulisan

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, kajian
pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.
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Bab I Pendahuluan
Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, yang
menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian, permasalahan, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.
Bab II Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini berisikan tentang ulasan
mengenai beberapa teori dan kajian yang digunakan sebagai bahan analisis
dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian. Selain itu dalam
bab ini diuraikan pula tentang landasan teori yang meliputi: kajian geografi
yang berkaitan dengan judul penelitian, pengertian belajar, cirri-ciri
belajar, factor-faktor belajar, pengertian outdoor study, , manfaat outdoor
study, langkah-langkah outdoor study, manfaat Waduk Gunung Rowo
dalam metode outdoor study
Bab III Metode Penelitian
Pada bab tentang metode penelitian berisikan populasi dan sampel
penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum keadaan waduk
Gunungrowo, SD Negeri Sarirejo 04 Pati, pembelajaran outdoor study
siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Pati, serta pemanfaatan Waduk
Gunung Rowo dalam metode outdoor study.
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Bab V Penutup
Penutup berisikan simpulan, yakni jawaban ringkas atas
permasalahan yang telah dirumuskan dan saran, yang berisi serangkaian
rekomendasi

yang

pembahasannya.

dirumuskan

berdasarkan

hasil

penelitian

dan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A.

Kajian Geografi
(Semlok, 1988) Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau
kewilayahan dalam konteks keruangan. Geografi merupakan ilmu yang sangat
istimewa karena sifatnya multi variate dimana beberapa bidang kajian yang
berbeda - beda dipelajari dan membentuk satu kesatuan ilmu yang solid. Fragmen
- fragmen perkembangan penelitian dan pemikiran memunculkan berbagai macam
definisi Geografi. Dari berbagai definisi yang muncul mengungkapkan kesamaan
- kesamaan mendasar dalam pandangannya. Ada tiga kesamaan pandangan
mendasar yang dapat diperas dari berbagai definisi Geografi yaitu:
1. Obyek studi Geografi adalah permukaan bumi sebagai sasaran studi yang
nyata dan bukan sesuatu yang abstrak. Obyek ini selalu dikaitkan dengan
kepentingan manusia.
2. Studi Geografi menekankan pada "spatial organization" dan hubungan
ekologisnya dengan manusia.
3. Studi Geografi menyadari adanya sistem yang didalamnya terdapat
komponen yang banyak dan kompleks yang saling terkait satu dengan
yang lainnya.

13

14

Dalam konsep Geografi, yang menjadi objek studi Geografi adalah
geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakekatnya merupakan bagian dari bumi
yang terdiri atas atmosfer (lapisan udara), litosfer (lapisan batuan, kulit bumi),
hidrosfer (lapisan air, perairan), biosfer (lapisan kehidupan), dan antroposfer
(manusia). Pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi tadi ditinjau dari sudut
pandang kelingkungan dan kewilayahan yang menampakkan persamaan dan
perbedaan. Persamaan dan perbedaan tadi tidak terlepas dari adanya relasi
keruangan dari unsur-unsur Geografi yang membentuknya. Disini studi Geografi
melihat dan mempelajari wilayah-wilayah di permukaan bumi yang tersebar yang
membentuk lingkungan-lingkungan Geografi tertentu yang menunjukkan sistem
kewilayahan (regional sistem) dan sistem lingkungan (ekosistem) tertentu. Dari
sekian jumlah sistem kewilayahan dan sistem kelingkungan tadi sudah pasti ada
persamaan dan perbedaan gejala, bahkan keunikan di wilayah-wilayah ekosistem
(Sumaatmadja, 1997).
Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan
fenomena gosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam
konteks keruangan. Pada penelitian ini, hakekat geografi sebagai ekologi manusia
yang mana disini ditelaah adaptasi manusia terhadap manusia dan habitatnya dan
biomenya. Lingkungan di dalam geografi dapat diartikan sebagai sumber daya.
Menurut pemikiran geografis, adaptasi lingkungan bagi manusia mencakup pula
kemampuannya menafsir dan memanfaatkan tawaran dari sumber daya yang jelas
Nampak atau kurang atau tak nampak (Daldjoeni, 1982). Pendekatan geografi
yang digunakan adalah pendekatan lingkungan, yaitu pemanfaatan waduk gunung
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rowo sebagai sumber belajar siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04.
B.

Pembelajaran Geografi
Ilmu sosial adalah suatu bidang studi yang mempersoalkan manusia

dengan usahanya untuk tetap hidup baik di lingkungan sosial maupun lingkungan
fisik. Masing-masing pelajaran akan berhubungan dan memberikan sumbangan
yang nyata dalam membentuk pribadi siswa dan dapat membentuk landasanyang
berarti untuk siswa selanjutnya.
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikanmulai SD, MI/MTS sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
social. Pada jenjang SD (Sekolah Dasar) mata pelajaran IPS memuat Geografi,
sejarah, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk
menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta
warga dunia yang cinta damai (Mulyasa, 2006: 125). Ruang lingkup mata
pelajaran IPS meliputi aspek: manusia, tempat, dan lingkungan, waktu,
keberlanjutan dan perubahan, system social dan budaya, perilaku ekonomi dan
kesejahteraan (Mulyasa, 2006: 126).
Pengetahuan sosial didefinisikan sabagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu
sosial dan humanitas untuk menumbuhkan kompetensi warga negara. Dalam
hubungan dengan program pembelajaran di sekolah pengetahuan sosial
merupakan koordinasi dan studi yang sistematik, ditarik dari berbagai disiplin
ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi,, gegografi, sejarah, hukum, filsafat,
ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, yang sering juga merambah pada
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bidang ilmu matematika, humaniora, ilmu pengetahuan alam. Tujuan yang pokok
dari pengetahuan sosial ini adalah membantu siswa dalam mengembangkan
kecakapan untuk make inforned and reasond decisión sebagai warga negara yang
baik, berdasarkan budaya, masyarakat demokratis, dan dunia yang bebas.
Esensinya pengetahuan sosial memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran
warga negara yang baik dikaitkan dengan keterpedulian, kesehatan, kejahatan,
politik luar negeri, watak multidisipliner, pemahaman atas permasalahan dan
kemampuan untuk membuat solusi yang memasyarakatkan adanya pendidikan
yang berwatak multidisipliner juga. Karakteristik ini merupakan kunci dalam
menetapkan aspek-aspek isi pemebelajaran pengetahuan sosial.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:
1.

Mengenal konsep-konsep yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dan
lingkungannya

2.

Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,
inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial

3.

Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nialai-nilai sosial dan
kemanusiaan

4.

Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk di tingkat local, nasional, dan global (dinas
Pendidikan, 2010: 13)

C.
1.

Belajar
Pengertian Belajar
Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil
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atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih luas darii tu, yakni
mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan
pengubahan pengakuan. Sejalan dengan perumusan diatas, ada pula tafsiran
lain tentang belajar yang menyatakan , bahwa belajar adalah suatu proses
perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan
(Hamalik, 2001: 27-28).
Secara umum dapat diartikan sebgai proses perubahan perilaku, akibat
interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku itu mengandung pengertian
yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, ketrampilam, sikap
dan sebagainya (Ali, 2007: 14). Belajar adalah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatan sendiri dalam interaksi
dengan lingkungan.
2.

Ciri-ciri Belajar
William Burton (Hamalik, 2001: 31) menyimpulkan urainnya yang
cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar:
a. Proses belajar ialah pengalaman, perbuatan, mereaksi, dan melampaui
(under going).
b. Proses melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran
yang terpusat pada suatu tujuan tertentu.
c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid
d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri
yang mendorong motivasi kontinu

18

e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan lingkungan.
f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh
perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid.
g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman
dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan murid
h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan
kemajuan.
i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur.
j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat
didiskusikan secara terpisah.
3.

Faktor-Faktor Belajar
Menurut Oemar Hamalik (2001: 32-33) bahwa prinsip-prinsip balajar
hanya memberikan petunjuk umum tentang belajar. Tetapi prinsip-prinsip itu
tidak dapat dijadikan hukum belajar yang bersifat mutlak, kalau tujuan
berbeda maka dengan sendirinya cara belajar juga berbeda dengan belajar
untuk mengembangkan kebiasaan dan sebagainya. Karena itu, belajar yang
efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi yang ada.
Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:
a. Faktor kegioatan, penggunaan dan ulangan siswa yang belajar melakukan
banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti melihat,
mendengarkan, merasakn, berfikir, kegiatan motorik, dan sebagainya
maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh
pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan minat.
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b. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, frecalling, dan
reviewing agar pelajaran yang belum dikuasai kembali dan pelajaran yang
belum dikuasai akan lebih mudah dipahami
c. Belajar siswa lebih berhasil, Belajar siswa akan lebih berhasil jika siswa
merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya
dilakukan dalm suasana yang menyenangkan.
d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam
belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong
belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan frustasi.
e. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua pengalaman
belajar antara yang lama dengan ynag baru, secara berurutan
diasosiasikan sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman.
f. Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat
melakukan kegiatan beljara lebih mudah dna lebih berhasil.
g. Pengalaman masa lampau (bahan appersepsi) dan pengertian-pengertian
yang telah dimiliki siswa.
h. Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat menodrong siswa lebih baik
daripada belajar tanpa minat.
i. Faktor-faktor fisiologis, kondisi badan siswa yang belajar sangat
berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan
menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar
yang sempurna.
j. Faktor intelegensi, murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan
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belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan
lebih muda mengingat-ingatnya.

D.
1.

Pembelajaran Out Door Study
Pengertian Outdoor Study
Pembelajaran outdoor study dimana lingkungan sebagai sumber
belajar merupakan interaksi lingkungan kehidupan dengan siswa. Outdoor
study adalah perjalanan yang dilakukan oleh sekolah untuk tujuan pengajaran.
Tujuan outdoor study dalam pengajaran geografi adalah mengembangkan
kesadaran akan pola hubungan areal dari lingkungan fisis dan membentuk
ketrampilan observasi, meneliti, dan berkomunikasi serta mencatat informasi
dan berhubungan dengan apa yang harus dicari (Kartawidjaja, 1988: 43-44)
Menurut Sudjana dan Rivai (2002:212-214) lingkungan sebagai sumber
belajar yang dimaksud yaitu pertama, lingkungan sosial, lingkungan sosial
sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan
kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat, dan kebiasaan, mata
pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah,
agama, dan system nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk
mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Kedua, lingkungan alam,
lingkungan alam berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti
keadaan geografis, iklim, suhu udara, iklim, musim, curah hujan, flora, fauna,
sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat digunakan
untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ketiga lingkungan buatan,
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disamping lingkungan sosial dan alam yang sifatnya alami, ada juga yang
disebut lingkungan buatan yakni lingkungan yang disengaja diciptakan atau
dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi
kehidupan

manusia.lingkungan

buatan antara

lain

irigasi/bendungan,

museum, bendungan, kebun binatang, perkebunan, dan lain sebagainya.
Mata pelajaran IPS merupakan ilmu yang sangat erat hubungannya
dengan lingkungan sekitar. Salah satu usaha yang menunjang tercapainya
tujuan pembelajaran IPS adalah dengan metode outdoor study dengan
memanfaatkan

lingkungan

sekitar

sebagai

sumber

belajar.

Dalam

pembelajaran IPS guru dituntut untuk mengajak siswa agar dapat
memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang nyata dan
tidak pernaha habis. Belajar dengan metode outdoor study dimana lingkungan
sebagai sumber belajar berarti menggunakan pendekatan lingkungan.
Pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang dilakukan
dengan cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan bahan
pelajaran (Rustaman, dalam Supriyono, 1997: 53).
Pembelajaran outdoor study sangat efektif untuk meningkatkan
pemahaman murid mengenai materi yang telah diajarkan di kelas. Murid di
ajak ke sebuah tempat yang mampu mewakili materi yang sedang diajarkan.
Misalnya ke sebuah museum, kebun, sawah, pasar, toserba, taman reptil, dan
masih banyak lagi. Di tempat tersebut, murid dapat melihat dan menemukan
hal-hal baru. Guru sebagai fasilitator dapat memberikan workshet kepada
murid untuk melatih tanggung jawabnya. Guru hendaknya membuat agenda
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untuk kegiatan di sana. Sehingga murid terarah dan mudah untuk
dikondisikan. Murid diusahakan terjun langsung berhubungan dengan objek
outdoor study, hal ini akan semaikn mempermudah murid dalam belajar.
Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan
kegiatan outdoor study. Antara lain;
1. Keamanan murid, keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat penting
sebelum melakukan kegiatan outdoor study. Guru sebaiknya melakukan
survey terlebih ke objek outdoor study. Objek outdoor study harus
disesuaikan dengan tingkatan murid.
2. Waktu, penggunaan waktu perlu diperhatiakan. Guru hendaknya membuat
agenda apa saja yang akan dilaksanakan di objek outdoor study tersebut.
3. Objek, hal ini harus disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan ke
siswa. Jangan sampai objeknya bertentangan atau tidak sesuai dengan
meteri yang ada.
4. Penugasan, diperbanyak dalam aspek praktek langsung di lapangan,
sehingga siswa akan semakin senang dalam kegiatan outdoor study.
Pembelajaran outdoor study ini selain memprioritaskan pada
pengamatan dalam pembelajarn tersebut juga melatih kerjasama dalam
kelompok, sehingga dapat mencegah timbulnya agresivitas dalam sistem
kompetensi dan keterasingan dalam individu tanpa mengorbankan aspek
kognitif. Dengan adanya, bagi siswa yang merasa mampu akan memberikan
masukan yang berarti bagi teman kelompoknya pada saat melakuna diskusi
maupunmengemukakan pendapat.
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Keberhasilan yang tercapai karena hubungan antarpersonil yang
slaing mendukung, saling mambantu dan peduli di samping itu siswa
mempunyai ketrampilan berfikir kritis dan kerjasama, hubungan antar pribadi
yang positif dari latar belakang yang berbeda, merupakan bimbingan antar
teman, dan tercipta lingkungan oyang menghargai nilai-nilai ilmiah yang
dapat membangun motivasi belajar pada siswa.
Menurut Dale dalam Wina Sanjaya (2006) bahwa pengalaman
belajar yang diperoleh siswa dapat melaui proses perbuatan atau mengalami
sendiri apa yang dipelajari. Semakin konkret siswa mempelajari bahan
pengajaran contohnya pengalaman langsung, maka semakin banyaklah
pengalaman yang diperoleh siswa. Melalui pembelajaran outdoor study siswa
lebih mendapatkan pengalaman langsung daripada pembelajaran di dalam
kelas. Dalam pembelajaran ini siswa didorong untuk belajar melalui
keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip,
dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan
pengamatan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk
diri mereka sendiri.
Metode outdoor study akan mendorong terjadinya proses belajar,
saling membelajarkan dan “sharing” penglama. Dalam kelompok belajar,
siswa belajar mengungkapkan bagaimana mengkajin persoalan, menganalisis
dan mencari pemecahan masalah yang dikaji. Dengan cara ini siswa akan
terbantu untuk lebih kritis dan dapat melihat kekurangan, inkonsistensi
pemikirannya. Dengan demikian siswa akan membantu mengembangkan dan
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membentuk pengetahuan secara benar. Oleh Karen itu dalam menerapkan
konstruktivitas pembelajaran dalam kelompok penggunaan pengalaman untuk
membentuk konsep dan kemampuan análisis sangat berperan dalam proses
belajar.
2.

Manfaat Outdoor Study
Menurut Sudjana dan Rivai (1989: 28) pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar mempunyai beberepa keuntungan, antara lain:
1. Kegiatan belajar yang lebih menarik dan tidak membosankan siswa
sehingga memotivasi siswa akan lebih baik.
2. Hakekat belajar akan lebih bermakna sebab dihadapkan dengan situasi dan
keadaan yang sebenarnya dan bersifat alami.
3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih banyak dan lebih actual sehingga
kebenarannya akurat.
4. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat
dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau
wawancara, membuktikan, mendokumentasikan, menguji fakta-fakta dan
lain-lain.
5. Sumber belajar menjadi lebih banyak, sebab lingkungan dapat dipelajari
beraneka ragam seperti lingkungan alam, lingkungan buatan dan lain-lain.
6. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada
di lingkungan, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan
kehidupan di sekitar serta dapat memupuk cinta lingkungan.
Menurut Ronald (1987: 121) lingkungan sekitar dapat digunakan
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sebagai fasilitas belajar. Peranan lingkungan sekitar antara lain;
1. Dapat memberikan semaksimal mungkin pada diri siswa untuk
melaksanakan tugas nyata
2. Dapat memperhatikan atau sebagaian besar rangsangan yang relevan
dalam lingkungan
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami latihan dan
ketrampilan menggunakan indera
4. Mengamati kenyataaan yang beragam dari dekat dengan pengalaman baru.
5. Menjawab

masalah-masalah

dengan

melihat,

mendengar,

dan

membuktikan secara langsung.
Menurut Roestiyah (1998: 85-86) teknik outdoor study digunakan
karena memiliki tujuan sebagai beriku: dengan melaksanakan outdoor study
diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsungdari objek yang
dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta
dapat bertanya jawab mungkin dengan jalan demikian mereka mampu
memecahkan

masalah

yang

dihadapinya

dalam

pelajaran

ataupun

pengetahuan umum. Juga mereka bisa melihat, mendengar, meneliti dan
mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan
dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata
pelajaran.
Teknik outdoor study dapat disimpulkan memiliki keunggulan
sebagai berikut:
1. Siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para

26

petugas pada objek tersebutserta mengalami dan menghayati langsung apa
pekerjaan mereka, hal yang tidak mungkin diperoleh di sekolah sehingga
kesempatan

tersebut

dapat

mengembangkan

bakat

khusus

atau

ketrampilan mereka
2. Siswa dapat melihat berbagai kegiatan perugas secara individu maupun
kelompok dan dihayatai secara langsungyang akan memperdalam dan
memperluas pengetahuan mereka.
3. Dalam kesempatan ini siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber
informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang
dihadipi, sehingga mungkin menemukan buktikebenaran teorinyaatau
mencoba teorinya dalam praktek.
4. Dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh macam-macam
pengetahuan dan pengalaman yang terintregasi yang tidak terpisah-pisah
atau terpadu.
3.

Langkah-Langkah Outdoor Study
Agar penggunaan outdoor study dapat berjalan dengan efektif, maka
pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut;
a. Masa persiapan guru perlu menetapkan:
1.

Perumusan tujuan instruksional yang jelas

2.

Pertimbangkan pemilihan teknik itu

3.

Keperluan menghubungi pemimpin yang akan dikunjungi untuk
merundingkan segala sesuatunya.

4.

Penyusunan perencanaan yang masak membagi tugas-tugas dan
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menyiapkan sarana
5.

Pembagian siswa dalam kelompok

b. Masa pelaksanaan outdoor study:
1.

Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-petugas
lain.

2.

Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama

3.

Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, begitu pula tugas-tugas
kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.

4.

Memberi petunjuk bila perlu.

c. Masa kembali dari outdoor study:
1.

Mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari outdoor study itu.

2.

Menyusun laporan atau papera atau kesimpulan yang diperoleh.

3.

Tindak lanjut dari hasil kegiatan outdoor study seperti membuat
grafik, gambar, model-model, diagram, alat-alat lain, dan sebagainya
(Roestiyah, 1998: 86)
Menurut

Kartawidjaja

(1988:

44)

ada

tiga

langkah

dalm

menggunakan metode outdoor study, diantaranya adalah:
1) Fase perencanaan yang dilakukan murid bersama-sama dengan guru,
outdoor study merupakan akibat kebutuhan, karena apa yang diberikan di
dalam kelas kurang mencukupi, sehingga diperlukan observasi langsung.
Tujuan definitif harus matang dibicarakan antara murid dan guru sehingga
siswa bisa memilih data yang relevandengan apa yang dipelajari.
2) Mengadakan latiahn apa yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika

28

diselenggarakan outdoor study itu.
3) Penerapan apa yang sudah dipelajari dalam aktivitas selanjutnya (followup)

E.

Kenampakan Buatan di Wilayah Indonesia
Kenampakan buatan adalah suatu bentuk kenampakan di lingkungan

yang sengaja dibuat oleh manusia. Kenampakan buatan dibangun untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia atau mempermudah aktivitas manusia.
Macam kenampakan alam itu sendiri diantaranya adalah:
1.

Waduk atau bendungan
Bendungan atau waduk dibuat untuk tempat menampung air. Waduk disebut
juga danau buatan. Waduk biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan,
antara lain untuk mengendalikan banjir, mengairi lahan pertanian,
pembangkit listrik, tempat budidaya ikan dan tempat rekreasi atau pariwisata.

2.

Jalan
Jalan dibuat untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Jalan-jalan
dipegunungan diguat berkelok-kelok agar kemiringan tanahnya bekurang.
Sementara jalan di dataran rendah biasanya lurus. Ada bermacam-macam
jalan, misalnya jalan raya, jalan kampung, jalan setapak, dan sebagainya.

3.

Pelabuhan
Pelabuhan dibangun untuk memperlancar transportasi air. Pengangkutan
dengan kapal lebih menguntungkan karena biayanya lebih murah dan barang
yang diangkut lebih banyak.biasanya pelabuhan dibangun di daerah teluk
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agar terhindar dari badau dan gelombang laut. Ada dua jenis pelabuhan yaitu
pelabuhan domestik dan pelabuhan internacional. Pelabuhan tanjung priok
adalah salah satu pelabuhan internacional. Pelabuhan ini melayani masuk dan
keluarnya barang-barang dari dan ke luar negeri.

4.

Lapangan Terbang atau Bandar Udara
Lapangan terbang atau bandar udara (bandara) digunakan sebagai tempat
untuk lepas landas dan mendarat pesawat ada bandara berkelas internacional
dan ada juga lapangan terbang domestik. Bandara internacional melayani
pesawat-pesawat ke dalam dan ke luar negeri. Lapang terbang domestik
hanya melayani pesawat-pesawat yang melakukan penerbangan antar provinsi
di dalam negeri.

5.

Taman dan Hutan Kota
Taman dan hutan kota banyak dijumpai di kota-kota besar. Taman dan hutan
kota berguna untuk memperindah lingkungan kota, mengurangi polusi, dan
membantu peresapan air ke dalam tanah.
Negara kita sedang membangun bermacam-macam kenampakan buatan

seperti waduk, pelabuhan, kawasan industria, jalan raya, gedung-gedung
perkantoran, dan sebagainya. Pembangunan tersebut dapat menguntungkan
sekaligus merugikan masyarakat. Perhatikan beberapa contoh berikut
1. Untung-rugi pembangunan waduk/bendungan
Keuntungannya antara lain dapat dimanfaatkan untuk irigasi, memelihara
ikan, pembangkit listrik, rekreasi, dan sebagainya. Kerugiannya banyak
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penduduk yang harus pindah tempat tinggal, mengurangi lahan pertanian,
dan lain-lain.
2. Untung-rugi pembangunan kawasan industri.
Keuntungannya antara lain menyediakan lapangan pekerjaan, dapat
menghasilkan bermacam-macam barang produksi dalam negeri yang
murah dan memajukan perdagangan. Kerugiannya antara lain sumber
polusi, daerah resapan air semakin berkurang, dan menimbulkan
kebisingan.
3. Untung-rugi pembangunan jalan raya.
Keuntungan pembangunan jalan raya antara lain memudahkan orang
bepergian,

memudahkan

pengangkutan

barang,

dan

mengurangi

kemacetan. Kerugiannya mengurangi lahan produktif.
F.
a.

Profil Waduk Gunung Rowo
Lokasi Waduk Gunungrowo
Waduk

gunungrowo

ini

terletak

di

Kecamatan

Gembong

Kabupaten Pati tepatnya di Desa Sitiluhur kurang lebih sekitar 15 km dari
pusat kota melewati Desa tamansari, Purwosari, dan Desa Guwo. Untuk
sampai ke lokasi waduk ini terlebih dahulu melewati daerah pemukiman
padat penduduk, kemudian akan melewati kawasan perkebunan seperti ketela,
tebu, pohon randu, serta hasil alam lainnya, dan juga hutan jati yang
meranggas pada musim kemarau.
b. Kapasitas
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Waduk Gunung memiliki luas sekitar + 320 ha dan mampu
menampung air sekitar 5,5 juta meter kubik, sekaligus juga sebagai penyuplai
bagi Waduk Seloromo. Dahulu Waduk Gunungrowo beserta Waduk
Seloromo mampu mengairi sawah seluas 10.000 hektar yang tersebar di
wilayah

Kecamatan

Margorejo,

Gembong,Wedarijaksa,

Juwana,

Tlogowungu, dan Pati.

c.

Daya Tarik
Selain sebagai sarana penampungan air, waduk ini juga berfungsi
Sebagai salah satu tempat tujuan wisata di Kabupaten Pati meskipun belum
dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Di sebelah timur
waduk ini terdapat tanggul penahan air yang sekaliggus berfungsi Sebago
jalan raya untuk kendaraan yang melintasi waduk. Bila kita berdiri di atas
tanggul dan menghadap timur kita bisa melihat laut jawa secara jelas apabila
cuaca dalam kondisi cerah.
Pada saat musim penghujan volume air waduk ini akan meningkat,
pada saat itu pada permukaan waduk dan dapat disaksikan keindahan dari
pemantulan bayangan Gunung Muria yang menjadi latar belakangnya. Waduk
yang juga dijadikan Sebagai tempat tujuan wisata ini juga dilengkapi dengan
fasilitas walaupun kurang terawatt dengan baik. Fasilitas tersebut diantaranya
deretan warung makan sederhana, bangku-bangku semen yang digunakan
untuk memandang keindahan alam di sana. Selain itu ada juga menara
pengawas yang berfungsi untuk melihat ketinggian air waduk.
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G.

Waduk Gunung Rowo sebagai Lokasi Outdoor Study
Waduk Gunung Rowo merupakan jenis waduk buatan yang dibangun

pada tahun 1918 s/d 1925, terletak di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong,
kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 km disebelah Barat Laut kota Pati
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah untuk
pertanian mapun perkebunan. Warga memanfaatkan air dari waduk Gunung Rowo
ini untuk mengairi lahan pertanian mereka. Jenis tanaman yang ditanam warga
adalah padi, jagung, ketela, dan sebagainya. Tanaman yang mereka tanam
disesuaikan dengan kondisi musim. Ketika musim kemarau warga lebih memilih
menanam jagung atau ketela sebab tidak memerlukan banyak air, karena setiap
musim kemarau pasokan air di Waduk Gunung Rowo menurun. Warga memanen
hasil tanaman mereka juga tidak sama tergantung dari jenis tanaman yang mereka
tanam. Warga juga memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka untuk
ditanami ketela. Sambil bertani warga juga beternak, mereka membawa ternak di
sekitar waduk untuk memakan rumput yang ada di pinggir-pinggir waduk.
Selain air waduk digunakan warga untuk bertani, warga juga
memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam air waduk yakni ikan. Tidak
sedikit warga mencari peruntungan mereka dengan menangkap ikan yang ada di
waduk. Peralatan yang mereka gunakan juga masih sederhana hanya
menggunakan perahu kecil dan jala untuk menangkap. Tidak hanya penduduk
local saja yang memanfaatkan, akan tetapi banyak warga-warga yang datang dari
desa lain untuk memancing. Mereka memancing menggunakan lumut yang dijual
di sekitar waduk. Lumut yang diperoleh juga berasal darí waduk itu sendiri.
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Walaupun hasil yang diperoleh tidak banyak akana tetapi sudah cukup untuk
mencukupi kebutuhan makan mereka sehari-hari.
Salah satu dari manfaat Waduk Gunung Rowo adalah sebagai salah satu
tempat wisata di Kabupaten Pati. Dengan dijadikannya tempat wisata ini warga
mencoba mengambil kesempatan dengan berdagang. Kurangnya perhatian dari
pemerintah menyebabkan Waduk Gunung Rowo sepi pengunjung. Biasanya
pengunjung cukup ramai hanya pada saat hari libur. Terkadang banyak anak-anak
yang masih berseragam sekolah datang berkunjung walaupun masih jam
pelajaran. Meskipun sepi pengunjung warga tetap membuka dagangan mereka
karena kadang-kadang pengunjung membeli dagangan mereka. Jenis barang
dagangan mereka hanya berupa makanan kecil dan ikan bakar yang mereka
peroleh dari para penangkap ikan. Mereka juga menjual lumut yang biasa
digunakan pengunjung untuk memancing.
Banyaknya manfaat Waduk Gunung Rowo bagi masyarakat dapat
dijadikan siswa sebagai sumber belajar mereka di kelas. Karena Kompetensi
Dasar kelas V yang mempelajari tentang Kenampakan Buatan di Wilayah
Indonesia. Salah satu macamnya adalah waduk atau bendungan yang merupakan
salah satu jenis kenampakan buatan. Dan salah satu contoh waduk yang berada di
lingkup wilayah mereka adalah Waduk Gunung Rowo. Dengan memberikan
sumber pembelajaran tentang mempelajari lingkungan diharapkan siswa akan
mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang arti pentingnya waduk bagi
masyarakat sekitar serta segala sesuatu yang ada di sekitar waduk seperti
kehidupan social ekonomi warga sekitar dan kenampakan-kenampakan lain yang
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dapat dipelajari oleh siswa.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian
adalah suatu proses yang sistematis dan analitis yang logis terhadap data untuk
suatu tujuan (Sutrisno Hadi, 2004:4). Dengan demikian metodelogi penelitian
adalah kegiatan untuk mengembangkan cara-cara ilmiah untuk mencapai tujuan
melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis.
A. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada
dasarnya fokus merupakan pembatasan yang menjadi objek penelitian. Sesuai
dengan perumusan masalah yang menjadi objek penelitian. Sesuai dengan
perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian
adalah pemanfaaatan Waduk Gunung Rowo sebagai sumber belajar siswa kelas V
SD Negeri Sarirejo 04 .
B. Populasi dan Sampel Penelitian
1.

Populasi
Populasi

adalah

wilayah

generalisasi

yang

terdiri

atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 117) siswa kelas V SD Sarirejo O4 Pati
yang berjumlah 39 siswa.
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2.

Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakeristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 118). Sampel dalam penelitian iini
adalah siswa kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Pati. Teknik sampling disini
adalah cara untuk mengambil sampel penelitian yaitu menentukan
informan yang dianggap mampu menjawab dan memecahkan masalah
yang peneliti ajukan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah total sampling karena jumlah responden kurang dari 100 orang
yakni sebanyak 39 orang. Jadi semua siswa akan dijadikan sampel
penelitian

C. Variable Penelitian
1. Pelaksanaan metode outdoor study pada pembelajaran IPS geografi
siswa kelas V yang meliputi:
a. Tahap persiapan guru:
1) Perumusan tujuan instruksional yang jelas.
2) Pertimbangan pemilihan teknik itu.
3) Keperluan menghubungi pemimpin yang akan dikunjungi
untuk merundingkan segala sesuatunya.
4) Penyusunan perencanaan yang masak membagi-bagi tugas dan
menyiapkan sarana.
5) Pembagian siswa dalam kelompok.
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b. Tahap pelaksanaan outdoor study:
1) Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugaspetugas lain.
2) Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama.
3) Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, begitu pula
tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.
4) Memberikan petunjuk bila perlu.
c. Tahap selesai outdoor study:
1) Mengadakan diskusi mengenai segala hasil dari outdoor study
itu.
2) Menyusun laporan atau paper atau kesimpulan yang diperoleh.
3) Tindak lanjut dari kegiatan outdoor study.
2. Pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam metode outdoor study pada
pembelajaran IPS geografi kelas V.
a. Tahap persiapan guru:
1) Perumusan tujuan instruksional yang jelas.
2) Pertimbangan pemilihan teknik itu.
3) Keperluan menghubungi pemimpin yang akan dikunjungi
untuk merundingkan segala sesuatunya.
4) Penyusunan perencanaan yang masak membagi-bagi tugas
dan menyiapkan sarana.
5) Pembagian siswa dalam kelompok.
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b. Tahap pelaksanaan outdoor study:
1) Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugaspetugas lain.
2) Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama.
3) Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, begitu pula
tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.
4) Memberikan petunjuk bila perlu.
c. Tahap selesai outdoor study:
1) Mengadakan diskusi mengenai segala hasil dari outdoor
study itu.
2) Menyusun laporan atau paper atau kesimpulan yang
diperoleh.
3) Tindak lanjut dari kegiatan outdoor study.
D. Sumber Data
Sumber data kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihinya
merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002:
112). Sumber data kualitatif adalah sebagai berikut:
1.

Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber
pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari hasil
wawancara dan obsevasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil penyebaran angket yang diberikan kepada para siswa dan hasil
wawancara diperoleh dari guru IPS geografi.
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2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak
langsung dari obyek yang diteliti dengan memanfaatkan data atau
dokumen dari pihak lain. Data sekunder dari penelitian ini adalah
dokumen-dokumen atau arsip dari SD Sarirejo 04 Pati dan arsip dari kelas
V SD Sarirejo 04 Pati.

E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Observasi
Obeservasi adalah pengamatan ke objek penelitian, dalam hal
ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran
geografi di SD Negeri 04 Pati yakni kelas V. Selanjutnya hasil
observasi yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menyusun
angket dan yang ditujukan kepada siswa sebagai bahan penelitian atau
pengamatan dan sebagai bahan wawancara dengan guru.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan
wawancara dengan guru SD Kelas V SD Negeri sarirejo 04 Pati yaitu
dengan Sulastri S, Pd dimana wawancara itu dilakukan pada bulan juli
2011. Untuk memperoleh hasil wawancara peneliti mencatat setiap
jawaban responden yang di ajukan oleh peneliti.
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3. Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai
daftar jumlah siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati serta dokumendokumen tentang SD Sarirejo 04 Pati
F. Metode Analisis Data
Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang etrkumpul untuk
dapat memberikan interpretasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang
digunakan adalah metode deskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase
digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran outdoor
study oleh sekolah dan pemanfaatan waduk Gunung Rowo dalam metode
outdoor study.
Adapun rumus yang digunakan adalah:
n
% = N X 100%

Keterangan:

%

= Besarnya persentase hasil perhitungan

n

= Nilai yang di peroleh

N

= Jumlah seluruh nilai

(Ali, 1987: 185)

a. Analisis pelaksanaan metode outdoor study oleh guru
Dalam tahap persiapan:
a) Perumusan tujuan instruksional yang jelas
b) Pertimbangan pemilihan teknik itu
c) Keperluan menghubungi pemimpin
d) Penyusunan perencanaan yang masak dalam membagi-bagi

41

tugas dan menyiapkan sarana
e) Pembagian siswa dalam kelompok
Tahap pelaksanaan outdoor study:
a) Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugaspetugas lain
b) Memenuhi tata teritib yang telah ditentukan.
c) Mengawasi petugas- pada setiap seksi, begitu pula tugas
kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.
d) Memberikan petunjuk bila perlu
Tahap selesai outdoor study:
a) Mengadakan diskusi mengenai segala hasil outdoor study itu.
b) Menyusun laporan atau paper atau kesimpulan yang diperoleh.
c) Tindak lanjut dari kegiatan outdoor study
Jadi skor kriteria dalam pelaksanaan pembelajaran outdoor study oleh
sekolah adalah:
Tabel 3.1 Skor Kriteria Dalam Tahap Persiapan
No
Point yang ingin di capai
1.
4-5
2.
3
3.
2
4.
1
Sumber: Data Penelitian 2011

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Baik

Table 3.2. Skor Kriteria Pada Tahap Pelaksanaan
No
1.
2.

Point yang ingin dicapai
4-5
3

Kriteria
Sangat Baik
Baik
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3.
2
4.
1
Sumber: Data Penelitian 2011

Cukup Baik
Kurang Baik

Table 3.3. Skor Kriteria Pada Tahap Selesai Outdoor Study
No
Point yang ingin dicapai
1.
3
2.
2
3.
1
Sumber: Data Penelitian 2011
Sedangkan

cara

penentuan

kriteria

Kriteria
Sangat Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

untuk

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran outdoor study adalah sebagai berikut:
Table 3.4. Skor Kriteria Aktivitas Siswa dalam Berpendapat
No
Point yang ingin dicapai
1.
4
2.
3
3.
2
4.
1
Sumber: Data Penelitian 2011

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Penghitungan kriteria di atas untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang
aktif dalam mengutarakan pendapat mereka.
Untuk menghitung data observasi dari aktivitas siswa dalam belajar dalam
pembelajaran outdoor study, adapun tiap aspek aktivitas siswa ada
penskoringan nilai, dimana nilai maksimal adalah 4 sedangkan nilai
mnimial adalah 1. Sedangkan untuk menghitung skor adalah sebagai
berikut:
a. Mencari persentase maksimal

=

× 100%

43

= × 100%
= 100%

b. Mencari persentase minimal

=

=

× 100%

× 100%

= 25%
c. Menghitung rentang persentase
= Persentase maksimal - persentase minimal
= 100% - 25%
= 75%
d. Menghitung rentang criteria
= rentang persentase dibagi banyak criteria

=

× 100%

= 18,75%
Membuat kriteria
Kriteria terbagi menjadi 4 macam yaitu sangat aktif, aktif, cukup aktif,
kurang aktif.
Kriteria aktivitas siswa
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Tabel 3.5 Skor Aktivitas Siswa
Persentase

Kriteria

81,26 – 100

Sangat Aktif

62,51 - 81,25

Aktif

43,76 - 62,50

Cukup Aktif

25 - 43,75

Kurang Aktif

Sumber: Data Penelitian 2011
G. Prosedur Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan tiga tahap dalam prosedur pengambilan data,
yaitu:
1. Tahap pertama, pada tahap pertama ini dilakukan seebelum
merumuskan masalah secara umum. Dalam tahap ini peneliti belum
menentukan fokus dari penelitian ini, peneliti hanya berbekal pada
pemikiran tentang kemungkinan adanya masalah yang layak untuk
dikaji atau diungkapkan. Perkiraaan tersebut muncul dari hasil
membaca berbagai sumber dan juga berkonsultassi kepada yang
berkompeten.
2. Tahap kedua, yaitu pada tahap ini mengkaji tahap pekerjaan lapangan,
mengumpulkan data dari observasi, guna menganalisis dalam rangka
memecahkan masalah/merumuskan kesimpulan atau menyusun teori.
Disamping itu pada tahap inipun peneliti juga telah melakukan
penafsiran data untuk mengetahui keseluruhan masalah.
3. Tahap ketiga, yaitu tahap analisis data yang telah di dapat dari tahap
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pekerjaan lapangan, menganalisis.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Umum Waduk Gunungrowo
Waduk Gunungrowo yang merupakan jenis waduk buatan dibangun pada
tahun 1918 sampai dengan tahun 1925 terletak di Desa Sitiluhur Kecamatan
Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 km di sebelah Barat
Laut dari Kota Pati. Secara astronomi Waduk ini terletak antara 11058’03”110057’40”BT dan 6o39’07”- 6o39’32” LS secara administrasi Waduk
Gunungrowo dibatasi oleh:
1. Sébelah Barat dibatasi Klakahkasian
2. Sebelah Selatan dibatasi Ketanggan
3. Sebelah Utara dibatasi Tanjungsari
Waduk Gunung Rowo ini terletak di Kecamatan Gembong Kabupaten
Pati tepatnya di Desa Sitiluhur kurang lebih sekitar 15 km dari pusat kota
melewati Desa tamansari, Purwosari, dan Desa Guwo. Untuk sampai ke lokasi
waduk ini terlebih dahulu melewati daerah pemukiman padat penduduk,
kemudian akan melewati kawasan perkebunan seperti ketela, tebu, pohon randu,
serta hasil alam lainnya, dan juga hutan jati yang meranggas pada musim
kemarau.
Waduk Gunungrowo memiliki luas sekitar + 320 ha dan mampu
menampung air sekitar 5,5 juta meter kubik, sekaligus juga sebagai penyuplai bagi
Waduk Seloromo. Dahulu Waduk Gunungrowo beserta Waduk Seloromo mampu
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mengairi sawah seluas 10.000 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan
Margorejo, Gembong,Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati.
Waduk Gunungrowo banyak memberikan manfaat bagi penduduk
sekitar, diantaranya adalah sebagai:
a. Sarana penampungan air
b. Salah satu tempat tujuan wisata
c. Irigasi pertanian
d. Tempat mencari ikan
Selain sebagai sarana penampungan air, waduk ini juga berfungsi
Sebagai salah satu tempat tujuan wisata di Kabupaten Pati meskipun belum
dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat. Di sebelah timur waduk
ini terdapat tanggul penahan air yang sekaliggus berfungsi sebagai jalan raya
untuk kendaraan yang melintasi waduk. Bila kita berdiri di atas tanggul dan
menghadap timur kita bisa melihat laut jawa secara jelas apabila cuaca dalam
kondisi cerah.
Pada saat musim penghujan volume air waduk ini akan meningkat, pada
saat itu pada permukaan waduk dapat disaksikan keindahan dari pemantulan
bayangan Gunung Muria yang menjadi latar belakangnya. Waduk yang juga
dijadikan Sebago tempat tujuan wisata ini juga dilengkapi dengan fasilitas
walaupun kurang terawat dengan baik. Fasilitas tersebut diantaranya deretan
warung makan sederhana, bangku-bangku semen yang digunakan untuk
memandang keindahan alam di sana. Selain itu ada juga menara pengawas yang
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berfungsi untuk melihat ketinggian air waduk.Tidak hanya untuk sarana
penampungan air dan irigasi pertanian, waduk gunungrowo juga dimanfaatkan
penduduk untuk menangkap ikan. Ikan yang mereka peroleh ini ada yang untuk
konsumsi sendiri dan ada juga yang dijual ke pedagang yang ada di sekitar waduk.
2. Deskripsi Umum SD Sarirejo 04 Pati
Keadaan umum daerah penelitian menggambarkan kondisi dan situasi di
daerah penelitian saat melakukan penelitian. Dari keadaan umum ini dapat
diketahui bahwa SD Sarirejo 04 Pati terletak di Kecamatan Pati yang memiliki
berbagai aspek fisik
1.

Letak Astronomis
Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan lintang
dan bujur. Secara astronomis Kecamatan Pati terletak pada posisi 6044’20”LS
dan 11103’20”BT.

2.

Letak Administrasi
Kabupaten pati berbatasan dengan laut di sebelah utara sampai ke
timur, sehingga ini member wilayah laut tersendiri bagi Kabupaten Pati. Luas
wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.782 lahan
sawah dan 91.585 lahan bukan sawah. Kecamatan Pati terletak di pusat
Kabupaten Pati, dan tepatnya di 0 Km dari Kota Pati menjadikan Kecamatan
apti sebagai pusat kegiatan dari pemerintahan kabupaten Pati berada di
Kecamatan Pati.
Kecamatan pati dibatasi oleh:
Sebelah Utara

: Kecamatan Wedarijaksa
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Sebelah Timur

: Kecamatan Juwana dan Kecamatan Jakenan

Sebelah Selatan : Kecamatan Gabus
Sebelah Barat
3.

: Kecamatan margorejo dan Tlogowungu

Letak Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah SD
Sarirejo 04 Pati yang terletak di Desa Sarirejo gang 5 Kecamatan Pati.
Wilayah Desa Sarirejo dibatasi oleh:
Sebelah Utara

: Payang

Sebelah Timur

: Widorokandang

Sebelah Selatan : Geritan
Sebelah Barat
4.

: Kutoharjo

Kondisi Sekolah
a.

Visi Sekolah
“ Meningkat Dalam Prestasi Berdasarkan Imtaq dan IPTEK”

b.

Indikator Visi Sekolah
1) Meningkat dalam nilai rapor
2) Meningkat dalam nilai ujian sekolah dan UASBN
3) Meningkat dalam budaya membaca menulis dan berhitung
4) Meningkat dalam kegiatan ekstrakurikuler
5) Meningkat dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
6) Meningkat dalam sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama
dalam kehidupan sehari-hari.

50

c.

Misi Sekolah
1) Melaksanakan 5 pilar belajar
2) Mematuhi dan melaksanakan kode etik sekolah
3) Menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar secara efisien dan
efektif
4) Memberdayakan komite dan PSM
5) Melaksanakan MBS dengan baik dan benar
6) Melaksanakan 8 standar pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah

d.

Jumlah Kelas
Jumlah kelas yang terdapat di SD Negeri Sarirejo 04 adalah 6 kelas yang
terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan jumlah siswa sebanyak
238 siswa. Untuk kelas V jumlah murid sebanyak 39 siswa, siswa kelas
V inilah yang dijadikan sebagai populai dalam penelitian.
Table 4.1 Jumlah Siswa
Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

97

Perempuan

141

Jumlah

238

Sumber : Data Hasil Penelitian 2011
e.

Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran yang
terdapat di SD Sarirejo 04 Pati yaitu ruang Kepala Sekolah, ruang guru,
perpustakaan, ruang UKS, koperasi, laborat, ruang parker, kamar mandi,
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lapangan olahraga, ruang audio. Sedangkan untuk media pembelajaran
yaitu peta yang jumlahnya dari 1 buah peta dunia, dan 4 buah peta
Indonesia dan 2 buah peta ASEAN. Sedangkan atlasnya terdiri dari 40
buah, globe terdiri dari 2 buah, serta buku-buku pembelajaran geografi.
Tabel 4.2 Sarana Prasarana Sekolah
Sarana dan Prasarana

Jumlah

Ruang Kelas

6

Ruang Kepala Sekolah

1

Ruang Guru

1

Perpustakaan

1

Ruang UKS

1

Laborat

1

Lapangan Olahraga

1

Ruang Audio

1

Ruang parker

1

Kamar Mandi

5

Gudang

1

Sumber : Hasil penelitian 2011

Tabel 4.3 Media Pembelajaran Geografi
Jenis Media

Jumlah

Peta Dunia

1

Peta Indonesia

4

Peta ASEAN

2

Atlas

40

Globe

2

Sumber : Data Hasil Penelitian 2011
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f.

Tenaga Pengajar dan Adminstrasi
Tenaga pengajar yang ada di SD Sarirejo 04 Pati berjumlah 9 orang,
terdiri dari 8 orang guru tetap, dan 1 orang guru GTT. Sedangkan jumlah
tenaga administrasinya terdiri dari 2 orang. Tenaga pengajarnya sebagian
besar telah menempuh pendidikan tinggi termasuk guru IPSnya adalah
lulusan sarjana. Sedangkan untuk tenaga administrasinya hamya lulusan
sekolah menengah.
Tabel 4.4 Tenaga Pengajar dan Administrasi
Jumlah
Kepala Sekolah

1

Guru

8

TU

2

Guru wiyata bakti

1

Penjaga sekolah

1

Sumber : Data Hasil Penelitian 2011
g.

Kurikulum
Kurikulum SD Negeri 04 dikembangkan dengan mengacu pada Standar
Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), berpedoman pada
panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta
memperhatikan pertimbangan komite sekolah. Berdasarkan ketentuan
tersebut, kurikulum ini dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut:
1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya.
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2) Beragam dan terpadu
3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknoligi, dan
seni
4) Relevan dengan keutuhan kehidupan pengembangan kurikulum
dilakukan

dengan

melibatkan

pemangku

kepentingan

untuk

menjamin relevansi di pendidikan dengan kebutuhan kehidupan.
5) Menyeluruh dan berkesinambungan
6) Belajar sepanjang hayat
7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
B. Hasil Penelitian
1.

Pelaksanaan Outdoor Study oleh Sekolah.
a.

Masa persiapan guru.
Untuk memperoleh gambaran lebih akurat tentang pelaksanaan
outdoor study yang pernah dilakukan oleh SD Negeri Sarirejo 04 Pati
sebelumnya maka penelitian ini didukung dengan hasil wawancara. Dari
hasil dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
dari guru kelas V SD Negeri Sarirejo 04 Pati diketahui bahwa guru SD
Negeri Sarirejo 04 Pati telah memprogramkan pembelajaran luar kelas
walaupun kegiatan ini jarang dilakukan.
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Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang persiapan
guru dalam outdoor study dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 4.5 Tahap Persiapan
No
1.

Unsur yang diamati
Perumusan tujuan
instruksional yang jelas
2.
Pertimbangan pemilihan
teknik
3.
Keperluan menghubungi
pemimpin yang akan
dikunjungi untuk
merundingkan segala
sesuatunya.
4.
Penyusunan perencanaan
yang masak
5.
Pembagian siswa dalam
kelompok.
Jumlah
Sumber: Data Penelitian 2011

Ya

Tidak

3

Berdasarkan hasil pengamatan yang tertuang dalam tabel 3.1 diatas
dapat dilihat bahwa dalam tahap persiapan guru sudah baik dalam
mempersiapkan pembelajaran outdoor study di sekolah walaupun masih
ada beberapa hal yang terlihat kurang yakni dalam pembagian kelompok
masih belum dipersiapkan.
Sebelum melaksanakan kegiatan outdoor study guru telah
mempersiapkan RPP sebelumnya. Berdasarkan dari hasil observasi RPP
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tentang outdoor study sudah cukup baik, akan tetapi tujuan dari kegiatan
outdoor study di sekolah ini masih belum dicantumkan oleh guru secara
jelas. Dalam penggunaan sarana pembelajaran sudah dicantumkan
tentang lingkungan akan tetapi lingkungan yang dimaksud dalam RPP
masih kurang jelas. Berbeda dengan hasil wawancara yang menyebutkan
bahwa lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan sekitar
sekolah yakni seperti kegiatan para pedagang dan lain-lain.
Dalam pertimbangan pemilihan teknik outdoor study tersebut guru
sudah memikirkan terlebih dahulu dengan menyesuaikan materi yang
dipelajari siswa serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar
sekolah. Materi yang biasa dikaitkan dengan outdoor study adalah
tentang usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Materi ini sering
digunakan karena mudah di sekitar sekolah. Misalnya siswa bisa melihat
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para warga seperti para penjual
jajanan sekolah, orang-orang yang menternakkan kambingnya di sekitar
lapangan belakang sekolah, tukang becak yang sering lewat di depan
sekolah, dan lain-lain. Jadi siswa hanya melihat yang ada di sekeliling
lingkungan sekolah saja. Fasilitas yang disediakan disekolah untuk turut
menunjang pembelajaran di luar kelas, sekolah menyediakan ruang baca
yang berupa gazebo, sehingga bisa menggunakannya untuk membaca
sekaligus bisa mengamati lingkungan sekitar sekolah. Sebelum
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mengadakan outdoor study guru terlebih dahulu sudah berkonsultasi
dengan Kepala Sekolah untuk mengajak siswa belajar di luar kelas.
Tanpa ijin dari Kepala Sekolah ini Guru tidak dapat melakukan
pembelajaran di luar kelas.
b.

Masa Pelaksanaan Outdoor Study.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang
tahap pelaksanaan outdoor study dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.6 Tahap Pelaksanaan Outdoor Study

No
1.

Unsur yang diamati
Pemimpin rombongan
mengatur segalanya dibantu
petugas
2.
Memenuhi tata tertib yang
telah ditentukan
3.
Mengawasi petugas pada
setiap seksi, begitu pula
tugas-tugas kelompok sesuai
dengan tanggung jawabnya
4.
Memberikan petunjuk bila
perlu
Jumlah
Sumber: Data Hasil Penelitian 2011

Ya

Tidak

Keterangan

2

Berdasarkan hasil observasi yang tertuang dalam tabel 4.7 tentang
pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outdoor study di SD Negeri
Sarirejo 04 Pati tergolong cukup baik. Dalam pelaksanaan Outdoor Study
siswa diberi kebebasan oleh guru untuk mengamati keadaan lingkungan
sekitar sekolah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh guru terlebih
dahulu. Kemudian siswa berkumpul kemudian guru menjelaskan apa saja
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yang mereka lakukan selama belajar di luar kelas. Tata tertib dalam
pelaksanaan outdoor study belum terlaksana dengan baik artinya guru
belum membuat tata tertib bagi siswa sehingga dalam pelaksanaannya
siswa bertindak semau mereka. Dalam pembelajaran di luar kelas ini
guru juga menjelaskan tentang apa saja yang ada di luar lingkungan
kelas, kemudian siswa yang aktif dengan membawa buku mereka
mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru.
Keaktifan belajar siswa di luar kelas bisa dilihat dari observasi
berikut:
Tabel 4.7 Keaktifan Siswa dalam Berpendapat
Unsur yang diamati
Pemahaman Siswa
Keberanian Siswa
Berpendapat

Menjawab

Mengajukan

Pertanyaan dari

Pertanyaan

Guru
2

3

1

Sumber: Hasil Penelitian 2011
Dari hasil observasi yang tertuang pada tabel 4.7 tentang
keaktifan siswa dalam berpendapat bisa dilihat bahwa keberanian siswa
dalam berpendapat sudah cukup baik. Diantara para siswa sudah berani
mengeluarkan pendapat mereka. Kemampuan siswa dalam menjawab
pertanyaan dari guru sudah terlihat baik, akan tetapi dalam mengajukan
pertanyaan kepada guru masih terlihat kurang baik.
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Berdasarkan hasil observasi tentang keaktifan siswa dalam belajar
outdoor study dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.8 Keaktifan Siswa Dalam Belajar
No

Pengamatan

Unsur
SB

1.

B

C

K

Kerjasama Kelompok
1)

Kerjasama dalam Memecahkan
masalah.

2)

Mengamati serta mencatat hasil
pengamatan

2.

Kreatifitas Siswa
1)

Pengerjaan tugas kelompok

2)

Pengerjaan

tugas/pekerjaan

rumah
3.

Semangat Siswa
1)

Memperhatikan Penjelasan dari
Guru

2)

Menulis/mencatat materi yang
dijelaskan
Jumlah

12

Presentase

50%

Kriteria

R

Sumber: Data Penelitian 2011
Berdasarkan hasil observasi yang tertuang pada tabel 4.8 dapat
dilihat bahwa tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran geografi masih
terlihat rendah. Disini yang masih terlihat kurang adalah dalam
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pengerjaan tugas kelompok serta dalam menulis atau mencatat materi
yang dijelaskan oleh guru.
c.

Selesai Outdoor Study.
Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri
Sarirejo 04 Pati tentang setelah selesainya kegiatan outdoor study
tertuang dalam tabel 4.9 di bawah ini:
Tabel 4.9 Tahap Selesai Outdoor Study

No
1.

Unsur yang diamati
Mengadakan diskusi
mengenai segala hasil dari
outdoor study.
2.
Menyusun laporan atau
paper atau kesimpulan yang
diperoleh
3.
Tindak lanjut dari kegiatan
outdoor study
Jumlah
Sumber : Data Hasil Penelitian

Ya

Tidak

Keterangan

1

Berdasarkan hasil observasi yang tertuang dalam tabel diatas,
dapat diliuhat bahwa tahap yang dilkaukukan guru setelah selesai
kegiatan outdoor study terlihat kurang baik. Setelah siswa selesai
melakukan kegiatan outdoor study kemudian guru memberikan tugas
dengan

membagi

siswa

ke

dalam

kelompok-kelompok

untuk

mengerjakan soal LKS, kemudian setiap kelompok juga diberi tugas
untuk mencari usaha-usaha kegiatan ekonomi yang lain seperti yang
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berada di lingkungan sekitar rumah siswa maupun dari koran-koran yang
kemudian di pertemuan berikutnya didiskusikan.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru ketika melakukan
outdoor study:
1.

Guru menyampaikan materi terlebih dahulu yang disesuaikan dengan
tempat yang akan dijadikan outdoor study.

2.

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati lingkungan
nyata yang ada di luar kelas.

3.

Guru mendampingi siswa untuk mengamati dan menjelaskan kepada
siswa tentang apa yang mereka amati.

4.

Setelah mereka melakukan outdoor study guru memberikan tugas
untuk dijadikan evaluasi.

2.

Pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam Metode Outdoor Study
a.

Masa Persiapan Guru
Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang persiapan
guru dalam outdoor study dapat dilihat pada table di bawah ini:
Table 4.10 Tahap Persiapan
No
1.
2.
3.

4.

Unsur yang diamati
Perumusan tujuan
instruksional yang jelas
Pertimbangan pemilihan
teknik
Keperluan menghubungi
pemimpin yang akan
dikunjungi untuk
merundingkan segala
sesuatunya.
Penyusunan perencanaan
yang masak

Ya

Tidak
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5.

Pembagian siswa dalam
kelompok.
Jumlah
Sumber: Data Penelitian 2011

5

Berdasarkan hasil pengamatan yang tertuang dalam tabel 4.10
diatas dapat dilihat bahwa dalam tahap persiapan guru sudah sangat baik
dalam mempersiapkan pembelajaran outdoor study di Waduk Gunung
Rowo. Pembagian kelompok yang sebelumnya belum ada sekarang
sebelum pembelajaran dimulai guru sudah membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok.
Sebelum melakukan kegiatan outdoor study terlebih dahulu guru
menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan pembelajaran di luar kelas
kepada siswa agar siswa lebih mengerti serta lebih jelas sebelumnya.
Dalam pemilihan teknik metode outdoor study sudah dipilih sesuai
dengan materi yang akan disampaikan. Untuk memberikan ruang lingkup
yang lebih luas dalam pembelajaran outdoor study, Waduk Gunung
Rowo dijadikan salah satu tempat alternatif sebagai tempat outdoor study
yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi siswa.
Mengingat sebelumnya guru hanya menggunakan lingkungan sekitar
sekolah dalam pembelajaran outdoor study serta materi yang itu-itu saja
yang digunakan sehingga pengalaman siswa kurang luas. Untuk itulah
Waduk Gunung Rowo dipilih sebagai salah satu alternatif lain yang
dijadikan tempat untuk kegiatan outdoor study bagi siswa dengan materi

62

yang digunakan adalah Kenampakan-Kenampakan Buatan di Wilayah
Indonesia.
Mengingat lokasi yang akan dikunjungi untuk kegiatan outdoor
study ini berada di luar lingkungan kelas dan sekolah, maka terlebih
dahulu meminta ijin kepada pihak sekolah, walaupun agak sedikit alot
akan tetapi dengan beberapa penjelasan serta pertimbangan yang lebih
luas akhirnya pihak sekolah menyetujui. Setelah pihak sekolah
menyetujui kemudian selanjutnya meminta ijin kepada pihak yang
bertugas di Waduk Gunung Rowo dalam hal ini adalah Kepala Desa
Desa Sitiluhur untuk meminta ijin membawa siswa untuk memanfaatkan
Waduk gunung Rowo untuk kegiatan outdoor study. Setelah mengurus
perijinan kemudian membuat perencanaan tentang apa saja yang akan
dilakukan di Waduk Gunung Rowo, serta mempersiapkan sarana yang
digunakan dalam hal ini adalah transportasi yang diperlukan untuk
menuju ke lokasi outdoor study.
Setelah semua perencanaan sudah siap kemudian guru membagi
siswa ke dalam beberapa kelompok agar pelaksanaan pembelajaran di
luar kelas atau outdoor study bisa berjalan lebih efektif. Yang setiap
kelompok siswa terdapat ketua atau pemimpin kelompoknya untuk
memimpin jalannya kerja kelompok.
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b.

Masa Pelaksanaan Outdoor Study.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang
tahap pelaksanaan outdoor study dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.11 Tahap Pelaksanaan Outdoor Study

No
1.

Unsur yang diamati
Pemimpin rombongan
mengatur segalanya dibantu
petugas
2.
Memenuhi tata tertib yang
telah ditentukan
3.
Mengawasi petugas pada
setiap seksi, begitu pula
tugas-tugas kelompok sesuai
dengan tanggung jawabnya
4.
Memberikan petunjuk bila
perlu
Jumlah
Sumber: Data Hasil Penelitian 2011

Ya

Tidak

Keterangan

3

Berdasarkan hasil observasi yang tertuang dalam tabel 4.7
tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outdoor study di SD
Negeri Sarirejo 04 Pati sudah lebih baik, tata tertib ketika pembelajaran
outdoor study berlangsung juga sudah ada. Dalam pembelajaran outdoor
study di Waduk Gunung Rowo ini guru serta petugas dalam hal ini
adalah peneliti mengatur atau mengkondisikan siswa terlebih dahulu
dengan menjelaskan tata tertib atau peraturan selama pembelajaran di
luar kelas berlangsung. Mengingat pembelajaran ini dilakukan di luar
lingkungan sekolah maka para siswa harus diberikan peraturan tata tertib
agar kegiatan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan lancar. Tata
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tertib ini diantaranya tidak boleh bepergian sendiri tanpa seijin dari guru
dan harus berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Setiap kelompok
diberi tanda pengenal agar lebih mudah dalam mengenali. Walaupun
begitu masih saja ada siswa yang pergi kesana kemari tanpa bekerja dan
tanpa dengan kelompoknya. Karena memang jumlah guru hanya terbatas
sehingga sulit dalam mengatur siswa. Untuk mengatasi hal tersebut guru
memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar dengan mengambil
sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan tersebut untuk dibuang
ke tempat sampah. Selain bisa mengatasi pelanggaran tersebut juga bisa
mengajarkan kepada siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan.
Untuk mengawali pelaksanakan kegiatan outdoor study guru
terlebih dahulu menyampaikan materi pokok dalam hal ini adalah
Kenampakan-Kenampakan

Buatan

di

Wilayah

Indonesia.

Guru

menjelaskan materi sesuai apa yang ada di buku. Kemudian siswa
berbaris atau berkumpul berdasarkan kelompok mereka mengamati
secara langsung apa saja yang terdapat disana. Dengan membawa buku
mereka mengelilingi waduk sambil mengamati kenampakan-kenampakan
yang ada di sana. Setelah siswa mengamati objeknya siswa menjadi lebih
tahu tentang kenampakan-kenampakan buatan yang ada di Indonesia
khususnya

di

Desa

Sitiluhur

Kecmatan

Gembong.

Dengan

memperlihatkan secara langsung yang diperoleh dari penelitian tersebut
dapat menambah pengatahuan siswa bahwa di wilayah tersebut terdapat
Waduk yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kehidupan
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sehari-hari mereka, seperti digunakan untuk bertani, mencari ikan, lokasi
wisata, dan sebagainya.
Keaktifan belajar siswa di luar kelas bisa dilihat dari observasi
berikut:
Tabel 4.12 Keaktifan Siswa dalam Berpendapat
Unsur yang diamati
Pemahaman Siswa
Keberanian Siswa
Berpendapat

Menjawab

Mengajukan

Pertanyaan dari

Pertanyaan

Guru
4

3

3

Sumber: Hasil Penelitian 2011
Dari hasil observasi yang tertuang pada tabel 4.12 tentang
keaktifan siswa dalam berpendapat bisa dilihat bahwa keberanian siswa
dalam berpendapat sudah meningkat dari sebelumnya. Kemampuan
siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru sudah terlihat baik, dan
dalam mengajukan pertanyaan juga mulai meningkat. Hal ini disebabkan
lingkungan yang baru menyebabkan keingintahuan siswa menjadi lebih
meningkat.
Berdasarkan hasil observasi tentang keaktifan siswa dalam belajar
outdoor study dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.13 Keaktifan Siswa Dalam Belajar
No

Pengamatan

Unsur
SB

1.

B

C

K

Kerjasama Kelompok
3)

Kerjasama dalam Memecahkan
masalah.

4)

Mengamati serta mencatat hasil
pengamatan

2.

Kreatifitas Siswa
3)

Pengerjaan tugas kelompok

4)

Pengerjaan

tugas/pekerjaan

rumah
3.

Semangat Siswa
3)

Memperhatikan Penjelasan dari
Guru

4)

Menulis/mencatat materi yang
dijelaskan
Jumlah

19

Presentase

79,17%

Kriteria

B

Sumber: Data Penelitian 2011
Berdasarkan hasil observasi yang tertuang pada tabel 4.13 dapat
dilihat bahwa tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran outdoor study
sebesar 79,17% sudah menunjukkan kriteria yang baik. Keaktifan siswa
dalam memecahkan masalah dan dalam mengerjakan tugas kelompok
sudah terlihat lebih baik meningkat atau lebih dari sebelumnya
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c.

Masa Kembali atau Selesai dari Outdoor Study
Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri
Sarirejo 04 Pati tentang setelah selesainya kegiatan outdoor study di
Waduk Gunung Rowo tertuang dalam tabel 4.14 di bawah ini:
Tabel 4.14 Tahap Selesai Outdoor Study

No
1.

Unsur yang diamati
Mengadakan diskusi
mengenai segala hasil dari
outdoor study.
2.
Menyusun laporan atau
paper atau kesimpulan yang
diperoleh
3.
Tindak lanjut dari kegiatan
outdoor study
Jumlah
Sumber : Data Hasil Penelitian

Ya

Tidak

Keterangan

3

Berdasarkan hasil observasi yang tertuang dalam tabel diatas,
dapat diliuhat bahwa tahap yang dilkaukukan guru setelah selesai
kegiatan outdoor study di Waduk Gunung Rowo terlihat sudah sangat
baik. Di kegiatan sebelumnya belum diadakan diskusi akan tetapi di
lokasi ini sudah diadakan diskusi setelah kegiatan pembelajaran seleasai
dilaksanakan.
Setelah kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outdoor study
selesai siswa diminta berkumpul sesuai dengan kelompoknya masingmasing. Setiap kelompok diminta perwakilannya untuk menceritakan
atau menjelaskan tentang apa yang mereka amati. Para siswa diminta
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menjelaskan apa saja fungsi Waduk Gunung Rowo bagi masyarakat
berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka amati. Kegiatan diskusi
yang berlangsung di objek hanya berlangsung sekitar 20 menit sehingga
kegiatan ini dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian hasil dari
siswa dijadikan tugas untuk di vahas pada pertemuan berikutnya.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam outdoor study di
Waduk Gunung Rowo ini, yaitu:
1. Guru dan peneliti memilih hari yang cocok dan mempunyai waktu
yang cukup untuk melakukan outdoor study ini, yang sebelumnya
peneliti telah mempersiapkan transportasi bagi siswa.
2. Sebelum ke lokasi Waduk Gunung Rowo guru terlebih dahulu
menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari dan
membagi siswa ke dalam beberapa kelompok.
3. Setelah sampai di Waduk Gunung Rowo guru menjelaskan apa saja
yang akan siswa lakukan di Waduk Gunung Rowo.
4. Siswa dibagi menjadi dua kelompok yang setiap kelompok dibagi
lagi menjadi tiga kelompok.
5. Dengan membawa buku catatan serta buku siswa mendengarkan apa
yang dijelaskan oleh guru tentang apa yang sedang mereka amati di
Waduk Gunung Rowo.
6. Setelah kegiatan outdoor study siswa berkumpul untuk berdiskusi
kurang lebih selama 20 menit, untuk mengutarakan pendapat mereka
tentang apa yang mereka amati dan pelajari.
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7. Setelah kegiatan outdoor study selesai siswa diberikan tugas sebagai
bahan evaluasi tentang apa yang telah mereka amati dan pelajari
yang nantinya di bahas dalam pertemuan berikutnya.

C. Pembahasan.
Dalam proses pembelajaran dilakukan dengan kegiatan rutin,
dilanjutkan dengan kegiatan inti dan penutup. Proses pembelajaran menuntut
guru lebih kreatif dalam mengkondisikan lingkungan belajar sehingga
menunjang perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Dalam menciptakan
proses pembelajaran yang berkualitas, dibutuhkan kreatifitas guru dalam
menerapkan metode dan media yang baik.
Di SD Negeri Sarirejo 04 Kabupaten Pati, guru lebih banyak
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dimana siswa lebih banyak
diajak berdialog mengenai materi yang disampaikan. Dengan waktu yang
terbatas guru lebih sering menggunakan metode tanya jawab, walaupun
dengan metode tanya jawab respon yang diberikan oleh siswa cukup bagus
dimana siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
maupun memberikan bertanya kepada guru, bagi siswa yang tidak aktif dalam
pembelajaran di kelas guru sebisa mungkin mengajak mereka bersama belajar
dalam lingkungan yang menyenangkan sehingga pembelajaran di kelas
berjalan dalam suasana yang aktif.
Setelah penelitian dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu di bahas
dari hasil penelitian tersebut. Pembahasan yang akan dilaksanakan didasarkan
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pada hasil yang diperoleh dari data penelitian, yang diperoleh dari hasil
dokumentasi yang beraasal dari hasil wawancara guru kelas V SD Negeri
Sarirejo 04 Pati serta hasil observasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari
wawancara guru menunjukan bahwa kelas V di SD Negeri Sarirejo 04 Pati
sudah pernah melakukan pembelajaran di luar kelas atau outdoor study akan
tetapi memang jarang dilakukan. Dari hasil wawancara guru materi yang
digunakan untuk metode outdoor study ini adalah tentang usaha dan kegiatan
ekonomi Indonesia. Materi ini dipilih untuk metode outdoor study karena
banyak ditemui siswa di sekeliling sekolah. Akan tetapi metode outdoor study
yang dilakukan oleh guru sebelumnya ini kurang memberikan pengetahuan
yang lebih luas bagi siswa karena umumnya siswa sudah sering dan pernah
melihat dengan apa yang mereka amati. Selain itu materi yang dikaitkan
dengan metode outdoor study ini juga sama intinya kurang dalam variasinya.
Berdasarkan hasil observasi dikategorikan rendah yakni 50%, memang
menunjukkan semangat siswa dalam belajar di luar kelas sudah cukup baik
daripada di dalam kelas yang juga diikuti dengan pemahaman siswa dan
kreatifitas siswa yang cukup baik serta keberanian siswa dalam berpendapat
cukup baik, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru terlaht
baik, akan tetapi dalam bertanya masih terlihat kurang, hal ini mungkin
karena siswa sudah mengerti atau sudah tahu dengan apa yang mereka
pelajari sehingga dalam bertanya mereka masih kurang. Kekompakan siswa
dalam belajar disini juga terlihat karena sewaktu outdoor study guru belum
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membagi siswa dalam beberapa kelompok sehingga kerjasama siswa belum
bisa terjalin dengan baik.
Dari hasil penelitian outdoor study di Waduk Gunung Rowo,
diketahui bahwa dalam proses pembelajaran geografi kelas V SD Negeri
Sarirejo 04 Pati, pada pokok bahasan Kenampakan Buatan di Wilayah
Indonesia oleh siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati, karena materi tersebut ada
kaitannya dengan Waduk Gunung Rowo maka untuk lebih memperluas
pengetahuan serta pengalaman siswa tentang materi tersebut guru memberi
tugas untuk mengamati kenampakan-kenampakan yang ada di waduk tersebut
yaitu mendefinisikan dan mengelompokan segala potensi yang terdapat di
Waduk Gunung Rowo, setelah itu siswa baru menarik kesimpulan bagaimana
caranya melestarikan sumber daya alam, khususnya usaha pelestarian waduk.
Dalam pembelajaran outdoor study memberikan hal yang positif bagi
siswa. Siswa menjadi tahu dan mengerti dengan materi yang sedang mereka
pelajari karena siswa mendapat pengalaman yang lebih luas. Selain itu dapat
mengajarkan siswa untuk bersikap dan bertingkah laku positif terhadap
kehidupan mereka sehari-hari baik di dalam sekolah maupun di luar
lingkungan seolah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari siswa akan lebih
cinta pada lingkungannya salah satunya yaitu membuang sampah pada
tempatnya, menanam tanaman disekitar lingkungan rumah mereka, merawat
kebersihan lingkungan mereka, dan sebagainya. Untuk pengaruh positif
dilingkungan sekolah misalnya siswa dapat memanfaatkan lingkungan alam
sebagai sumber belajar geografi, mempunyai pengalaman baru dalam metode

72

pembelajaran, dari yang kurang suka menjadi suka IPS khususnya geografi,
dan sebagainya. Dengan demikian siswa akan tahu arti pentingnyaWaduk
Gunung Rowo bagi lingkungan hidup dan juga sebagai sumber belajar IPS
geografi di sekolah.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa metode pembelajaran yang
baru dalam hal ini adalah lokasi untuk outdoor study yang lain di luar
lingkungan sekolah dapat menimbulkan tanggapan yang baik dari siswa
terhadap mata pelajaran IPS khususnya geografi, pada akhirnya siswa
menganggap pelajaran geografi sama kedudukannya dengan mata pelajaran
yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mata pelajaran IPS Geografi
umumnya hanayalah berupa verbalitas atau kata-kata saja. Selain itu
minimalnya guru yang menganjurkan siswanya agar memanfaatkan berbagai
objek alam dan juga lingkungan alam yang sesuai dan relevan dengan materi
geografi.
Suasana belajar serta lingkungan belajar yang berbeda bisa
meningkatkan minat siswa dalam mata pelajaran tersebut. Jika siswa hanya
mendapatkan materi serta lingkungan belajar yang selalu sama akan
menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Pengalaman siswa tidak bisa
berkembang serta pengetahuan siswa pun hanya sebatas itu. Dengan
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan siswa akan lebih mudah
dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru.
Dengan memperkenalkan Waduk Gunung Rowo kepada siswa
ternyata memberikan respon yang positif dari siswa. Hal ini bisa dari hasil
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observasi yang menunjukkan bahwa keaktifan siswa meningkat dari kegiatan
outdoor study yang pernah dilakukan sebelumnya yakni sebesar 79,17%.
Semangat siswa dalam mengikuti kegiatan ini terlihat sangat baik, yang bisa
mendorong pemahaman siswa dalam materi serta kreatifitas siswa menajdi
lebih baik. Keberanian mereka dalam bertanya serta mengutarakan pendapat
juga sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya, kemampuan dalam menjawab
serta dalam bertanya juga sudah terlihat, hal ini disebabkan lingkungan yang
baru

menyebabkan

keingintahuan

siswa

menjadi

lebih

terdorong.

Kekompakan mereka dalam kerjasama dalam kelompok terlihat baik karena
sebelumnya mereka telah dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap
kelompok

mempunyai

tugas

berbeda-beda,

sehingga

mereka

bisa

bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan.
Dari hasil pembahasan diatas diketahui bahwa suasana belajar dan
lingkungan belajar yang baru dapat meningkatkan semangat serta aktivitas siswa
dalam belajar. Siswa dapat menemukan hal‐hal baru yang dapat dijadikan
pengalaman serta menambah pengetahuan siswa. Selain itu mempelajari
lingkungan yang baru dapat mendorong sikap siswa dalam beritingkah laku di
kehidupan sehari‐hari mereka. Dengan mengajak siswa ke Waduk Gunung Rowo
mengetahui bagaimana cara melestarikan dan memanfaatkan dengan baik sumber‐
sumber daya alam tersebut, dengan begitu siswa akan lebih mengetahui akan arti
penting Waduk Gunung Rowo bagi kehidupan sekitarnya sekaligus bisa
dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa.

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan.
berdasarkan hasil penelitian dan pembehasan diatas, diperoleh
simpulan sebagai berikut.
1. Pada pembelajaran outdoor study yang dilakukan oleh sekolah
menunjukkan pada tahap persiapan terlihat sudah baik, pada tahp
pelaksanaan cukup baik, akan tetapi pada tahap selesai outdoor study
masih kurang baik, masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Berdasarkan
hasil observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran outdoor
study yang dilaksanakan oleh sekolah sebelumnya masih rendah yakni
sebesar 50%. Hal ini disebabkan mungkin lokasi atau tempat yang biasa
dimanfaatkan untuk outdoor study adalah lingkungan sekeliling sekolah
yang sering dilihat atau diketahui oleh siswa sehingga semangat siswa atau
aktivitas siswa kurang. Keaktifan siswa dalam berpendapat sudah cukup
baik diikuti kemampuan siswa dalm menjawab pertanyaan dari juga sudah
baik, akan tetapi dalam mengajukan pertanyaan kepada guru masih terlihat
kurang.
2. Pada pembelajaran outdoor study di Waduk Gunung Rowo menunjukkan
bahwa pada tahap persiapan sudah sangat baik yang diikuti pada tahap
pelaksanaan yang sudah baik daripada sebelumnya. Setelah selesai
kegiatan outdoor study

juga terlihat meningkat menjadi lebih baik.

Pemanfaatan Waduk Gunung Rowo dalam metode outdoor study oleh
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siswa kelas V SD Sarirejo 04 Pati ternyata dapat memberikan respon yang
positif bagi siswa. Serta berdasarkan hasil observasi dapat dikategorikan
tinggi yakni sebesar 79,17%. Keaktifan siswa dalam berpendapat sudah
bertambah, dalam menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan juga
sudah meningkat menjadi lebih baik. Dengan mengajak siswa ke objek
yang berbeda serta dengan suasana yang berbeda dapat memperluas serta
menambah pengetahuan siswa dengan hal-hal yang baru.
B. Saran.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat
menyampaikan saran sebagai berikut.
1.

Guru
Dalam melakukan kegiatan outdoor study hendaknya dalam pemilihan lokasi
serta materi lebih bervariasi, sehingga bisa menambah pengetahuan serta
pengalaman siswa, selain itu guru hendaknya mendorong siswa agar lebih
aktif lagi dalam pembelajaran outdoor study.

2.

Siswa
Siswa juga dituntut untuk pro aktif dalam pembelajaran, jangan hanya
menerima apa yang diberikan oleh guru dan siswa harus bisa belajar mandiri
agar prestasi dapat meningkat.

3.

Sekolah
Sekolah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan belajar seperti menciptakan
suasana sekolah yang kondusif, menyediakan sumber-sumber belajar dan juga
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sarana-sarana yang dibutuhkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai
secara maksimal.
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LAMPIRAN
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PEDOMAN WAWANCARA
Nama :
Guru :
1. Apakah ibu pernah melakukan outdoor study ? jika pernah apa saja yang
ibu persiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan outdoor study?
2. Apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan teknik tersebut?
3. Apakah anda menghubungi pihak terkait sebelum pembelajaran di luar
kelas ini berlangsung?
4. Apakah waktu atau jam pelajaran cukup untuk melaksanakan kegiatan
outdoor study?
5. Bagaimana ibu mengatur siswa ketika pembelajaran di luar kelas atau
outdoor study berlangsung sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan
lancar?
6. Apa saja yang siswa lakukan ketika pembelajaran outdoor study sedang
berjalan?
7. Setelah outdoor study ini selesai apa saja yang biasa siswa lakukan?
8. Menurut ibu, seberapa penting pelaksanaan pembelajaran IPS (geografi) di
luar kelas?
9. Materi pokok apa saja yang ibu tekankan untuk melaksanakan
pembelajaran outdoor study?
10. Lokasi mana saja yang biasa ibu gunakan untuk melakukan kegiatan
outdoor study ini?
11. Apakah ibu memprogramkan pembelajaran outdoor study dalam 1
semester?
12. Menurut

ibu

fasilitas

sekolah

pembelajaran outdoor study itu apa?

yang

kira-kira

menunjang

untuk
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13. Usaha-usaha yang dilakukan ibu sendiri untuk melaksanakan pembelajaran
di luar kelas itu apa saja?

PEDOMAN OBSERVASI
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM BERPENDAPAT PADA
PEMBELAJARAN OUTDOOR STUDY
IPS GEOGRAFI
Unsur yang diamati
No.
Absen

Pemahaman Siswa
Keberanian Siswa
Berpendapat

Menjawab

Mengajukan

Pertanyaan dari

Pertanyaan

Guru
1.
2.
3.
4.
5.
Frekuensi/Jumlah
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PEDOMAN OBSERVASI
AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM OUTDOOR STUDY
IPS GEOGRAFI

No

Pengamatan

Unsur
SB

1.

Kerjasama Kelompok
5)

Kerjasama dalam Memecahkan
masalah.

6)

Kerjasama dalam mengerjakan
tugas kelompok

2.

Kreatifitas Siswa
5)

Pengerjaan tugas kelompok

6)

Pengerjaan

tugas/pekerjaan

rumah
3.

Semangat Siswa
5)

Memperhatikan Penjelasan dari
Guru

6)

Menulis/mencatat materi yang
dijelaskan

Keterangan:
SB

: Sangat Baik = skor 4

B

: Baik

= skor 3

C

: Cukup

= skor 2

K

: Kurang

= skor 1

B

C

K
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PEDOMAN OBSERVASI
PELAKSANAAN OUTDOOR STUDY IPS GEOGRAFI
A. Tahap Persiapan
No
1.

Unsur yang diamati
Perumusan tujuan
instruksional yang jelas

2.

Pertimbangan pemilihan
teknik

3.

Keperluan menghubungi
pemimpin yang akan
dikunjungi untuk
merundingkan segala
sesuatunya.

4.

Penyusunan perencanaan
pembelajaran

5.

Pembagian siswa dalam
kelompok.
Jumlah

Ya

Tidak

Keterangan
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B. Tahap Pelaksanaan
No
1.

Unsur yang diamati

Ya

Tidak

Keterangan

Ya

Tidak

Keterangan

Pemimpin rombongan
mengatur segalanya dibantu
petugas

2.

Siswa memenuhi tata tertib
yang telah ditentukan

3.

Guru mengawasi petugas
kelompok

4.

Guru mengawasi siswa
dalam tugas kelompok

5.

Guru memberikan petunjuk
Jumlah

C. Tahap Selesai
No
1.

Unsur yang diamati
Mengadakan diskusi
mengenai segala hasil dari
outdoor study.

2.

Menyusun laporan atau
paper atau kesimpulan yang
diperoleh

3.

Tindak lanjut kegiatan
outdoor study (tugas)
Jumlah
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DAFTAR NAMA KELAS V
Nomor
Nama
No Induk
1
1136
Ahmad Mustaqim
2
1200
Walid Fahrizal
3
1235
Nyoa Andika Soraya
4
1241
Rio Fangki Pratama
5
1247
Tony Kurniawan
6
1254
Aldo Ridwan
7
1256
Avent Lino R. P. S
8
1257
Aknes Noor K
9
1258
Aditya Bayu P
10
1260
Ahmad Fadlurrohman
11
1262
Agung Eko R
12
1265
Bayu Raga Siwi
13
1266
Bagus Janu Prakoso
14
1268
Bryan Noval
15
1269
Carreno Bagas S. A
16
1270
Dheasyinta R
17
1271
Daniel Setyo W. K
18
1272
Dhefri Setiawan
19
1273
Erza Winda Fitra
20
1275
Fadly Tayassara N
21
1276
Fikri Alfian A
22
1277
Hermawan N
23
1278
Insaf Ari S
24
1279
Iqbal Rizky
25
1281
Mohammad Aji Nur R
26
1282
Mohammad Taufiq
27
1284
Nurda Yugiran
28
1285
Okky Ramdhan
29
1286
Reza Aji Dwi S
30
1287
Sinthya Nur R
31
1288
Saifullah Ahmad L. Y
32
1289
Silvia Sindi S
33
1290
Titis Kamawal Y
34
1291
Widiani Arpi
35
1292
Zuhriva Ulfi E
36
1296
Septia Prasetya
37
1373
Reza Meilinda N
38
1424
Heni Kartini
39
1428
Indra Agung Laksono
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I.

Mata pelajaran

: IPS

Kelas/semester

: V/ I

Alokasi waktu

: 2× 35 menit

Standar kompetensi
Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala
nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman, kenampakan
alam dan suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia.

II.

Kompetensi Dasar
Mengenal keragaman kenampakan-kenampakan buatan di wilayah
Indonesia.

III.

Indicator
Menjelaskan keragaman kenampakan buatan di Indonesia dengan
menggunakan peta/atlas/globe/media lainnya (Waduk, jalan, gedung)

IV.

Tujuan Pemebelajaran
Setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran outdoor study, siswa
dapat menyebutkan Jenis-Jenis Kenampakan Buatan Di Wilayah
Indonesia.

V.

Materi pokok
Kenampakan alam dan buatan di wilayah Indonesia

VI.

Sarana Pembelajaran
1. Buku pengetahian social untuk SD kelas V halaman 126-134, penerbit
aneka ilmu
2.

VII.

Waduk Gunung Rowo

Metode pembelajaran
1. Outdoor study
2. Ceramah
3. Diskusi
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VIII. Langkah-langkah Pembelajaran
Tahapan
Kegiatan
Awal

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran
1. Memberi

informasi

waktu

tentang

tujuan

apersepsi

untuk

15 menit

pembelajaran
2. Guru

melakukan

menggali pengetahuan siswa
menyuruh

untuk

dengan

menyebutkan

keragaman kenampakan buatan disekitar
mereka
3. Guru menanyakan dan mengecek apa saja
yang dibawa siswa untuk pembelajaran
outdoor study
4. Guru mengajak siswa ke Waduk Gunung
Rowo.
Inti

1. Guru membagi siswa ke dalam beberapa
kelompok.
2. Siswa diminta berkumpul sesuai dengan
kelompoknya.
3. Guru menjelaskan segala kenampakan
yang ada di Waduk Gunung Rowo dan
manfaatnya bagi masyarakat.

4. Siswa diminta berkumpul sesuai dengan
kelompok belajarnya.
5. Bersama guru siswa menyimpulkan hasil
diskusi

40 menit
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Penutup

1. Salah satu siswa menceritakan tentang

15 menit

apa saja yang mereka lihat di waduk
tersebut.
2. Evaluasi hasil pendeskripsian siswa
3. Tindak lanjut berupa PR

LEMBAR KERJA SISWA

Petunjuk: Diskusikan dengan teman kelompokmu

1.

Apa saja kenampakan-kenampakan buatan yang kamu jumpai di Waduk
Gunung Rowo?

2.

Apa saja manfaat Waduk Gunung Rowo berdasarkan yang kamu lihat atau
amati?
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Gambar Penelitian

Gambar 1: Waduk Gunung Rowo

Gambar 2: SD Negeri Sarirejo 04
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Gambar 3: Wawancara dengan guru kelas V

