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SARI
Sholikin, 2011. Sumber-Sumber Hambatan Metode Outdoor Study Dalam
Pembelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun
Pelajaran 2010/2011. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang. 69 hal.
Kata Kunci: Hambatan, Metode Outdoor Study, Pembelajaran Geografi.
Penelitian ini dilatar belakangi metode outdoor study yang sangat jarang
dilaksanakan dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan. Padahal
diketahui metode outdoor study merupakan metode yang sangat tepat dalam
pembelajaran geografi dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai sarana
pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi hambatan dan seberapa besar
hambatan tersebut menghambat metode outdoor study dalam pembelajaran
geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan ?, dan (2) Mengapa guru geografi di SMA
Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan metode outdoor study dalam
pembelajaran ?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui apa yang menjadi
hambatan dan seberapa besar hambatan tersebut menghambat metode outdoor
study dalam pembelajaran geografi, dan (2) Untuk mengetahui alasan guru
geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan metode outdoor study
dalam pembelajaran.
Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, dua guru geografi
serta siswa SMA Negeri 1 Pecangaan yang menerima pelajaran geografi sebanyak
510 siswa beserta orang tua siswa yang terdiri dari 7 kelas X, 3 kelas XI IPS dan 3
kelas XII IPS. Pengambilan sampel yang berjumlah 77 siswa dilakukan dengan
proportional random sampling. Ada dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini,
yaitu: (1) Hambatan metode outdoor study dalam pembelajaran geografi, (2)
Alasan guru geografi jarang melaksanakan metode outdoor study dalam
pembelajaran. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan
di analisis dengan teknik analisis deskriptif persentatif.
Hasil penelitian ini adalah: (1) hambatan metode outdoor study dalam
pembelajaran geografi antara lain berasal dari pihak sekolah sebesar 63,46%; dari
guru sebesar 57,95%; dari siswa 57,5% dan dari orang tua siswa sebesar 57,62%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hambatan dari sekolah, dari guru, dari
siswa dan dari orang tua siswa yang menyebabkan guru geografi SMA Negeri 1
Pecangaan jarang menggunakan metode outdoor study dalam pembelajaran.
Hambatan terbesar metode outdoor study berasal dari pihak sekolah yang
termasuk dalam kriteria tinggi, sementara itu hambatan dari guru termasuk kriteria
rendah dan hambatan dari siswa termasuk kriteria rendah, serta hambatan dari
orang tua siswa juga termasuk kriteria rendah. (2) Alasan guru jarang
melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran geografi dikarenakan
sulitnya menggunakan metode outdoor study yang disebabkan adanya hambatan
yang berasal dari guru itu sendiri, dari sekolah dan dari siswa bahkan juga dari
orang tua siswa, hal ini dilihat dari presentase hasil angket terhadap guru geografi
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sebesar 57,95%. Hal itu diperkuat hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala
sekolah dan guru yang bersangkutan.
Kesimpulan dari hasil penelitian diatas bahwa hasil analisis data secara
deskriptif persentatif didapatkan persentase hambatan dari pihak sekolah sebesar
63,46% yang dalam tabel kriteria termasuk kriteria tinggi dalam menghambat
metode outdoor study, dari guru sebesar 57,95% yang termasuk kriteria rendah,
dari siswa sebesar 57,5% yang termasuk kriteria rendah, dan dari orang tua siswa
sebesar 57,62% termasuk kriteria rendah dalam menghambat metode outdoor
study. Hambatan terbesar metode outdoor study bersumber dari pihak sekolah.
Guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan metode outdoor
study dalam pembelajaran karena metode outdoor study dianggap sebagai metode
yang sulit, tidak lebih efektif dibandingkan dengan metode yang lain serta dalam
pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama. Dengan melihat adanya
hambatan metode outdoor study serta jarangnya guru melaksanakan metode
tersebut, maka disarankan agar kegiatan outdoor study dapat terlaksana harus
mendapatkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak; (1) pihak sekolah
(menyediakan sarana prasarana penunjang serta lokasi kegiatan di dalam sekolah),
(2) dari guru (melaksanakan metode outdoor study dengan baik dan benar), (3)
dari siswa (menghilangkan persepsi negatif terhadap metode outdoor study), serta
(4) dari orang tua siswa (mendukung putra/putrinya secara moral maupun
material). Hendaknya kegiatan karya wisata yang dilakukan tiap tahun diselingi
dengan pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan siswa.

ix

10

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................

ii

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................

iii

PERNYATAAN ...........................................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.................................................................

v

PRAKATA ...................................................................................................

vi

SARI ............................................................................................................

viii

DAFTAR ISI ................................................................................................

x

DAFTAR TABEL ........................................................................................

xii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................

1

B. Rumusan Masalah ................................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .................................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ...............................................................................

5

E. Penegasan Istilah..................................................................................

6

F. Sistematika Penulisan Skripsi ...............................................................

9

BAB II LANDASAN TEORI .....................................................................

11

A. Pembelajaran ......................................................................................

11

B. Mata Pelajaran Geografi .....................................................................

15

C. Metode Outdoor Study ........................................ .................................

19

D. Hambatan Outdoor Study .....................................................................

26

E. Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Relevan................................. ......

29

F. Kerangka Berpikir ................................................................. ................

30

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................

32

A. Populasi ...............................................................................................

32

x

11

B. Sampel dan Teknik Sampling ..............................................................

33

C. Variabel Penelitian ..............................................................................

34

D. Metode Pengumpulan Data ..................................................................

36

E. Analisis Data .......................................................................................

37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................

43

A. Hasil Penelitian....................................................................................

43

1. Gambaran Umum Objek Penelitian .................................................

43

2. Hambatan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran Geografi ....

46

3. Alasan Guru Geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan Jarang
Melaksanakan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran .............
B. Pembahasan .........................................................................................

57
58

1. Hambatan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran Geografi…..

59

2. Alasan Guru Geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan Jarang
Melaksanakan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran...............

62

BAB V PENUTUP .....................................................................................

65

A. Simpulan .............................................................................................

65

B. Saran ...................................................................................................

66

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................

68

LAMPIRAN ................................................................................................

70

xi

12

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Penelitian-Penelitian Yerdahulu Yang Relevan ...............................

30

Tabel 2. Jumlah Siswa dan Orang Tua Siswa Yang Menjadi Populasi ...........

32

Tabel 3. Kriteria Hambatan Untuk Rentang Skor 2,0-8,0 ..............................

41

Tabel 4. Kriteria Hambatan Untuk Rentang Skor 3,0-12,0 ............................

41

Tabel 5. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari sekolah ........

50

Tabel 6. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari guru .............

53

Tabel 7. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari siswa ...........

55

Tabel 8. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari
orang tua siswa ................................................................................

57

Tabel 9. Hambatan metode outdoor study di SMA N 1 Pecangaan ................

59

xii

13

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale .................................................

21

Gambar 2. Kerangka Berpikir .......................................................................

31

Gambar 3. Teknik Pengambilan Sampel .......................................................

34

Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian .................................................................

44

xiii

14

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian ..................................................................

70

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian .....................................................

71

Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .................................................

72

Lampiran 4. Angket Untuk Pihak Sekolah ...................................................

75

Lampiran 5. Angket Untuk Guru ..................................................................

79

Lampiran 6. Angket Untuk Siswa ................................................................

82

Lampiran 7. Angket Untuk Orang Tua Siswa ...............................................

85

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Sekolah ...........................

88

Lampiran 9. Pedoman Wawancara Untuk Guru ............................................

91

Lampiran 10. Tabel Perhitungan Validitas dan Reliabilitas
Angket Untuk Siswa .........................................................................

94

Lampiran 11. Tabel Perhitungan Validitas dan Reliabilitas
Angket Untuk Orang Tua Siswa ........................................................

96

Lampiran 12. Perhitungan Validitas Angket .................................................

98

Lampiran 13. Perhitungan Relibilitas Angket ...............................................

99

Lampiran 14. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment ....................................... 102
Lampiran 15. Tabel Distribusi Data Hasil Penelitian .................................... 103
Lampiran 16. Analisis Deskriptif Persentase Hambatan
Metode Outdoor Study ...................................................................... 106
Lampiran 17. Analisis Deskriptif Persentase ................................................ 114

xiv

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pengajaran

Geografi

pada

hakikatnya

untuk

membangun

dan

mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial
masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi. Peserta didik didorong
untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola muka bumi,
karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. Peserta didik
juga dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan
pengalaman

mempengaruhi persepsi manusia

tentang tempat dan wilayah

(Permen Diknas No.22 Tahun 2006).
Ruang lingkup materi geografi antara lain kajian terhadap wilayah,
interaksi antara manusia dengan lingkungan, serta persebaran dan kaitan antara
manusia dengan aspek-aspek keruangan. Supaya pengajaran geografi yang
mempelajari fenomena-fenomena geosfer dapat bermakna dalam benak siswa,
hendaknya materi geografi disajikan dengan metode pembelajaran yang dapat
menarik perhatian siswa. Seperti diketahui, ada kesan umum bahwa mata
pelajaran geografi di sekolah adalah pelajaran yang sulit untuk dipahami.
Berkaitan dengan hal tersebut, guru harus memiliki pandangan yang lebih luas
dan komprehensif agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta
didik. Diharapkan siswa tidak hanya memiliki pengetahuan yang cognitif saja
tetapi juga dapat memberi kecakapan pada aspek afektif dan psikomotorik.
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2

Tujuan dari kegiatan pembelajaran akan tercapai apabila tercipta iklim
proses belajar mengajar yang kondusif. Proses pembelajaran harus meliputi
pengalaman belajar siswa yang diarahkan pada tiga tujuan pengajaran yaitu :
Cognitif (pengetahuan dan kemampuan), Afektif (sikap, emosi, perhatian dan
nilai), serta Psikomotorik (keterampilan).
Pengajaran geografi memiliki tujuan umum dan nilai-nilai yang dapat
diperoleh, antara lain meliputi : (1) memahami pola spasial, lingkungan dan
kewilayahan serta proses yang berkaitan, (2) menguasai keterampilan dasar dalam
memperoleh

data

dan

informasi,

mengkomunikasikan

dan

menerapkan

pengetahuan geografi, (3) menampilkan perilaku peduli terhadap lingkungan
hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi
terhadap keragaman budaya masyarakat (Kurniawan,2007:2).
Kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik apabila
komponen-komponen dalam pengajaran yang meliputi : tujuan pengajaran, materi
pelajaran, metode dan media pengajaran, siswa dan guru memiliki keterkaitan
yang baik. Sebagai contoh guru menguasai materi yang akan disampaikan kepada
siswa, guru menggunakan metode mengajar yang tepat dan tersediannya media
pengajaran yang sesuai. Sehingga dapat menunjang kemudahan siswa dalam
menerima pelajaran dan tujuan dari pengajaran itu sendiri dapat tercapai, sehingga
siswa dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru geografi di SMA
Negeri 1 Pecangaan, siswa SMA Negeri 1 Pecangaan mengalami kesulitan untuk
memahami materi yang disampaikan oleh guru geografi. Akibatnya hasil belajar
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geografi siswa kurang memuaskan. Salah satu penyebab hal tersebut ialah
kurangnya perhatian siswa terhadap penjelasan dari guru. Kurangnya perhatian
siswa dikarenakan metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru adalah
metode ceramah yang kurang menarik bagi siswa dan cenderung membosankan,
sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Kurangnya
perhatian siswa dapat menyebabkan sulit tercapainya tujuan dari pengajaran
geografi.
Tujuan dari pengajaran geografi tidak akan tercapai apabila siswa hanya
mendengarkan ceramah dari guru di dalam kelas, namun akan lebih mengena dan
berkesan dalam benak siswa apabila mereka langsung dihadapkan pada
permasalahan praktis di sekelilingnya. Salah satu metode pembelajaran yang tepat
untuk mencapai tujuan pengajaran geografi adalah metode outdoor study atau
yang sering disebut studi lapangan. Metode outdoor study adalah metode
pembelajaran dimana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat
peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan
lingkungannya. Melalui metode outdoor study lingkungan diluar kelas dapat
digunakan sebagai sumber belajar dan juga sebagai media pembelajaran. Peran
guru disini adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu agar siswa
belajar secara aktif, kreatif dan akrab dengan lingkungaan.
Berdasarkan penjelasan dari guru geografi SMA Negeri 1 Pecangaan
bahwa metode outdoor study adalah metode yang tepat dalam pembelajaran
geografi, namun masih banyak hambatan untuk melaksanakan metode outdoor
study dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan. Hambatan-
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hambatan itu mengakibatkan masih banyaknya guru geografi yang beranggapan
bahwa metode outdoor study merupakan metode yang sulit. Sehingga metode
outdoor study masih sangat jarang digunakan, bahkan masih banyak guru yang
enggan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran.
Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan metode outdoor study
tidak hanya berasal dari guru saja. Hambatannya bisa berasal dari pihak sekolah,
dari siswa ataupun dari orang tua siswa. Seperti diketahui bahwa hambatanhambatan yang ada sangat mempengaruhi terlaksana atau tidaknya metode
outdoor study dengan baik dalam pembelajaran.
Uraian di atas yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian tentang
hambatan-hambatan metode outdoor study ini, maka judul skripsi yang diambil
adalah “Sumber-Sumber Hambatan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran
Geografi Di SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran
2010/2011”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan
dalam penelitian ini adalah:
1. Apa yang menjadi hambatan dan seberapa besar hambatan tersebut
menghambat metode outdoor study dalam pembelajaran geografi di SMA
Negeri 1 Pecangaan ?
2. Mengapa guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan
metode outdoor study dalam pembelajaran ?
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui besarnya hambatan-hambatan metode outdoor study dalam
pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan.
2. Untuk mengetahui alasan guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang
melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi siwa, bagi
guru maupun bagi sekolah. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut :
1. Manfaat Bagi Siswa
Memberikan pemahaman kepada siswa bahwa pembelajaran tidak hanya bisa
dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas supaya
tidak timbul kejenuhan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Manfaat Bagi Guru
Memberi masukan pada guru khususnya guru geografi untuk menggunakan
metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran geografi yaitu metode
outdoor study. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru untuk
melakukan penelitian lebih lanjut tentang metode outdoor study.
3. Manfaat Bagi Sekolah
Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan
metode pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang dapat
meningkatkan minat belajar siswa.
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E. Penegasan Istilah
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan skripsi,
untuk menghindari penafsiran yang salah dan memberikan gambaran yang lebih
jelas terhadap objek penelitian, serta untuk membatasi permasalahan yang ada
dalam meneliti maka dikemukakan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalan
perumusan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sumber
Menurut Purwodarminto (2003:1157) sumber adalah asal atau tempat
keluarnya sesuatu. Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber adalah
darimana hambatan-hambatan yang ada dalam metode outdoor study berasal.
Sumber-sumber hambatan metode outdoor study dalam penelitian ini antara
lain dari pihak sekolah, dari guru, dari siswa, dan dari orang tua siswa.
2. Hambatan
Hambatan adalah halangan atau rintangan ataupun kesulitan yang
membuat

sesuatu

(pekerjaan)

menjadi

lambat

atau

tidak

lancar

(Puwodarminto,2003:337). Hambatan dalam penelitian ini merupakan sesuatu
hal, sifat, atau peristiwa yang dapat menghambat pelaksanaan metode outdoor
study dalam pembelajaran geografi. Hambatan yang bersumber dari pihak
sekolah antara lain kebijakan sekolah mengenai pelaksanaan outdoor study,
biaya pelaksanaan outdoor study, koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
keamanan, sumber daya manusia dan sarana prasarana pelaksanaan outdoor
study. Hambatan yang bersumber dari guru berupa pemahaman tentang
metode outdoor study, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, sikap skeptis

7

terhadap metode outdoor study dan kemampuan fisik. Hambatan yang
bersumber dari siswa adalah persepsi terhadap metode outdoor study, minat,
biaya dan kemampuan fisik. Serta hambatan yang bersumber dari orang tua
siswa adalah biaya, kesehatan anak dan keamanan.
3. Metode Outdoor Study
Kartawidjaja (1988:43) menyatakan bahwa metode outdoor study atau
yang sering disebut studi lapangan adalah metode pembelajaran dengan
melakukan observasi dan mempelajari bahan pelajaran secara langsung dari
kedudukan fungsionalnya. Siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa
langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran akan
pola dan hubungan areal dari lingkungan fisis dan budaya, membentuk
keterampilan observasi, meneliti dan berkomunikasi serta mencatat informasi
yang berhubungan dengan apa yang harus diamati.
Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud metode outdoor study
dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan
lingkungan di luar kelas sebagai sumber belajar dan juga sebagai media
pembelajaran. Peran guru disini adalah sebagai motivator, artinya guru
sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif dan akrab dengan
lingkungan.
4. Pembelajaran
Menurut Slameto (1991:78) belajar merupakan suatu proses perubahan
tingkah laku seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu dalam buku yang sama
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(hal.84) dijelaskan bahwa mengajar dapat dimaknai sebagai usaha
menciptakan suatu situasi yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar.
Jelasnya tujuan pengajaran, sehingga metode dan sarana yang digunakan
dalam kegiatan mengajar dapat dirancang dengan baik sehingga proses
pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Oleh karena itu, guru
dituntut harus mampu menjabarkan dalam kemampuan dasar, uraian materi,
pengalaman belajar, alokasi waktu, penetapan sistem pengujian, kemudian
dituangkan dalam bentuk silabus sebagai bahan untuk menyusun skenario
pembelajaran di kelas.
Pembelajaran geografi merupakan kegiatan belajar mengajar mata
pelajaran geografi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pecangaan yang
bidang kajiannya meliputi bumi, aspek dan proses yang membentuknya,
hubungan kausal dan spasial manusia dengan lingkungannya, serta interaksi
manusia dengan tempat tinggalnya. Sebagai suatu disiplin integratif, geografi
memadukan dimensi alam dan fisik dengan dimensi manusia dalam menelaah
keberadaan dan kehidupan manusia di lingkungannya.
Penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pecangaan ini membahas
tentang apa yang menjadi hambatan dan seberapa besar hambatan tersebut
menghambat metode outdoor study di SMA Negeri 1 Pecangaan serta alasan
mengapa guru geografi jarang menggunakan metode outdoor study dalam
pembelajaran. Hambatan-hambatan yang ada bersumber dari sekolah, dari guru,
dari siswa dan dari orang tua siswa. Pihak sekolah mengungkapkan bahwa
keterbatasan sarana prasarana, sulitnya berkoordinasi dan masalah keamanan
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dapat menjadi hambatan dalam metode outdoor study. Guru geografi menjelaskan
bahwa yang menjadi hambatan metode outdoor study adalah keterbatasan waktu
dan kondisi fisik. Siswa mengungkapkan bahwa yang menjadi hambatan adalah
keterbatasan biaya. Serta orang tua siswa menjelaskan bahwa keterbatasan biaya
dan masalah keamanan yang menjadi hambatan dalam kegiatan outdoor study.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memudahkan memahami keseluruhan skripsi ini, sistematika
penulisan skripsi ini dikelompokan menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal
skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Berikut ini dijelaskan masingmasing bagian skripsi.
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing,
halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar
tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi
Bagian isi skripsi secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu:
BAB I

: Pendahuluan
Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II

: Landasan Teori
Landasan teori merupakan teori-teori yang dijadikan landasan
atau acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
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BAB III

: Metode penelitian
Dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi
langkah-langkah

yang

harus

ditempuh

untuk

membahas

permasalahan, yaitu berisi tentang populasi dan sampel penelitian,
variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisa
data.
BAB IV

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V

: Penutup
Pada bagian penutup berisi simpulan dari pembahasan dan saransaran yang berkaitan dengan simpulan.

3. Bagian Akhir Skripsi
Berisi daftar pustaka yang menjadi acuan dan lampiran-lampiran yang
mendukung.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran
Menurut Slameto (1991:78) belajar merupakan suatu proses perubahan
tingkah laku seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan yang terjadi dalam diri individu ada
bermacam- macam baik sifat maupun jenisnya, karena itu tidak setiap perubahan
dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar. Dalam buku yang
sama pada halaman selanjutnya Slameto juga mengungkapkan ciri-ciri perubahan
tingkah laku dalam pengertian belajar, yaitu:
1. Perubahan yang terjadi secara sadar.
2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.
3. perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.
4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.
Dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa belajar adalah suatu
perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada
tingkah laku yang lebih baik atau kemungkinan mengarah kepada tingkah laku
yang lebih buruk. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi melalui latihan yang
dilakukan secara konsisten ataupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan
perubahan itu bersifat relatif mantap.
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Moh. Surya dalam Sudradjat (2010) mengemukakan bahwa hasil belajar
akan tampak dalam :
1. Kebiasaan; seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari
kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya
ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar.
2. Keterampilan; seperti menulis dan berolah raga yang meskipun sifatnya
motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang
teliti dan kesadaran yang tinggi.
3. Pengamatan; yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti
rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara obyektif sehingga
peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar.
4. Berfikir asosiatif; yakni berfikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan
lainnya dengan menggunakan daya ingat.
5. Berfikir rasional dan kritis; yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasardasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti “bagaimana” (how)
dan “mengapa” (why).
6. Sikap; yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara
baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan
pengetahuan dan keyakinan.
7. Inhibisi (menghindari hal yang mubazir).
8. Apresiasi (menghargai karya-karya bermutu).
9. Perilaku afektif yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut,
marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was dan sebagainya.
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Selama hidup manusia selalu mengalami proses belajar, tetapi manusia
tidak pernah manyadari bahwa manusia sedang belajar. Dalam pendidikan
sekolah, siswa merasakan belajar karena sistem pengajaran di sekolah telah
terarah dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan tersebut, maka para guru menggunakan berbagai macam metode
mengajar dan media pengajaran agar kelak dikemudian hari para siswa mampu
menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam kehidupan di masa mendatang.
Dalam buku yang sama (hal.84) Slameto mengungkapkan mengajar dapat
dimaknai sebagai usaha menciptakan suatu situasi yang memungkinkan
berlangsungnya proses belajar. Dengan demikian dengan jelasnya tujuan
pengajaran, maka metode dan sarana yang digunakan dalam kegiatan mengajar
dapat dirancang dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung
dengan optimal.
Pengajaran

sebagai

suatu

sistem,

yaitu

sebagai

kesatuan

yang

terorganisasi, yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu
sama lain dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu sistem,
pengajaran mengandung sejumlah komponen antara lain: materi pelajaran,
metode, media, alat evaluasi dan lain-lain, yang berinteraksi satu sama lain dalam
rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Supaya kegiatan tersebut dapat
berhasil dengan baik, maka dibutuhkan guru yang profesional. Syarat menjadi
guru yang profesional tidak hanya terbatas pada pendidikan yang diperoleh
sebelumnya, namun masih diperlukan beberapa kemampuan dari guru itu sendiri
untuk dilatih dan dikembangkan lebih lanjut agar benar-benar menguasai
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kemampuan dalam bidangnya. Sebagai guru yang profesional, dengan sendirinya
dituntut memiliki kemampuan dan tanggung jawab sebaik mungkin, kemampuan
tersebut dinamakan dengan kompetensi guru.
Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang
memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh
sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataanya masih
terdapat hal-hal tersebut diluar bidang kependidikan. Untuk seorang guru perlu
mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat
menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya
secara professional.
Menurut Kariman dalam Uno Hamzah (2008:18) profesionalisme seorang
guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis
pengetahuan,

yaitu

pemahaman

tentang

pembelajaran,

kurikulum,

dan

perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Guru atau pendidik merupakan
subyek pembelajaran, guru merupakan orang pertama dan utama yang secara
langsung mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik di kelas. Oleh sebab itu
figur pendidik merupakan ujung tombak dari keberhasilan proses pembelajaran.
Ada tiga kompetensi utama yang patut dimiliki seorang pendidik yaitu:
kompetensi profesional sebagai pendidik, pribadi, dan sosial. Kompetensi
profesional yaitu kemampuan yang patut dimiliki seseorang sesuai dengan tugas
profesinya sebagai pendidik, misalnya kemampuan menguasai materi yang akan
diajarkan. Kompetensi pribadi yaitu perilaku yang patut dilakukan sesuai dengan
perannya sebagai pendidik, contohnya pribadi yang menggambarkan sikap, dan
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perilaku yang positif yang patut ditampilkan oleh seorang pendidik. Sedangkan
kompetensi sosial, antara lain terefleksikan oleh kemampuan pendidik untuk
berinteraksi secara lancar dengan pihak lain.
Menurut

Ayu

(2009)

bahwa

keberhasilan

seorang

guru

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sebagai seorang pengajar
sangat tegantung pada diri pribadi masing-masing guru dalam lingkungan
tempatnya bertugas. Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan yang
dimiliki guru yang diindikasikan dalam tiga kompetensi, yaitu kompetensi yang
berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru (profesional), kompetensi
yang berhubungan dengan keadaan pribadinya (personal), dan kompetensi yang
berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya (sosial).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru
profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi
tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap calon guru
atau guru untuk mewujudkannya.
B. Mata Pelajaran Geografi
Menurut Bintarto dalam Endarto (2009:3) geografi adalah ilmu
pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis
gejala-gejala alam, dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai
kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan
waktu. Disini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam (bumi)
beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua
kebudayaan yang dihasilkannya.
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Sementara itu dalam Seminar dan Lokakarya di Semarang tahun 1988,
telah merumuskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan
perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau
kewilayahan dalam konteks keruangan (Sumaatmadja,1996:11). Mata pelajaran
geografi dapat membangun, meningkatkan dan mengembangkan pemahaman
peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan
lingkungan yang ada pada muka bumi. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai
yang diperoleh dalam mata pelajaran geografi diharapkan dapat membangun
kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak cerdas, arif, dan bertanggung
jawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan ekologis. Peserta didik
didorong untuk memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola muka
bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. Selain itu
peserta didik juga diberikan motivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah
bahwa kebudayaan dan pengalaman dapat mempengaruhi persepsi manusia
tentang tempat dan wilayah (Permen Diknas No.22 Tahun 2006).
Pengajaran geografi di sekolah bertujuan agar siswa mampu memahami
pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan, menguasai
keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan
dan menerapkan pengetahuan geografi, menampilkan perilaku peduli terhadap
lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki
toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat.
Ruang lingkup mata pelajaran geografi (Permen Diknas No.22 Tahun
2006) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
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1. Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar geografi.
2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer mencakup
litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer serta pola
persebaran spasialnya.
3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam (SDA) dan
pemanfaatannya.
4. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial lingkungan
hidup, pemanfaatan dan pelestariannya.
5. Kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang.
6. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta fungsi dan
manfaatnya dalam analisis geografi.
7. Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan
peta, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh.
Geografi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai objek tersendiri yaitu
muka bumi sebagian atau keseluruhan sebagai keutuhan. Hal ini berarti bahwa
pengajaran ilmu pengetahuan sosial khususnya geografi akan selalu berkenaan
dengan ruang dan tidak lepas dari unsur-unsur fisik dan manusiawi, serta relasi,
interaksi, interdepedensi antara unsur-unsur tersebut dalam ruang. Pengertian
tersebut sulit dipahami oleh individu atau siswa tanpa pengenalan dan pemahaman
langsung mengenai fenomena geografi yang ada di lingkungan sekitar.
Hasan

(2006)

mengemukakan

bahwa

kurikulum

dikembangkan

berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk
mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan
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betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi
peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan
kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah telah membawa suatu perubahan dalam
bidang pendidikan, serta pemerintah telah menetapkan kurikulum 2006 Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
disusun dengan mengacu pada Standar Isi dan (SI) dan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2006 berorientasi pada
potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya, dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik,
kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama,
suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum
2006 juga mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara
tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memperhatikan
kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guru dituntut harus
mampu menjabarkan dalam kemampuan dasar, uraian materi, pengalaman belajar,
alokasi waktu, penetapan sistem pengujian, kemudian dituangkan dalam bentuk
silabus sebagai bahan untuk menyusun skenario pembelajaran dikelas.
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C. Metode Outdoor Study
Kartawidjaja (1989:43) menyatakan bahwa metode outdoor study adalah
metode pembelajaran yang menekankan pada bahan pelajaran harus diobservasi
dan dipelajari oleh siswa secara langsung dari kedudukan fungsionalnya. Menurut
Slameto (1991:114) metode oudoor study adalah cara penyampaian bahan
pelajaran oleh guru kepada siswa dengan mengadakan perkunjungan ke objek
tertentu dengan maksud untuk menyelidiki atau mempelajari hal-hal tertentu dari
objek itu guna pencapaian tujuan pengajaran. Sementara itu pendapat lain
menyatakan bahwa metode outdoor study merupakan metode mengajar yang
sesuai dengan hakikat geografi yakni belajar dari lapangan yang nyata yang dapat
memberikan kesan yang baik bagi yang mempelajarinya (Sumaatmadja,1996:75).
Berdasarkan uraian di atas, metode outdoor study merupakan metode
pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan di luar kelas untuk digunakan
sebagai sumber belajar dan juga sebagai media pembelajaran. Peran guru disini
adalah sebagai motivator, artinya guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara
aktif, kreatif dan akrab dengan lingkungan.
Belajar dengan minat akan lebih baik dari pada belajar tanpa minat.
Rendahnya minat belajar siswa selama ini menandakan bahwa proses
pembelajaran kurang menarik. Kurang menariknya minat belajar disebabkan
karena metode pembelajaran yang kurang tepat. Ketidak tepatan metode
pembelajaran akan berakibat terhadap hasil belajar siswa kurang memuaskan.
Belajar akan efektif bila dalam keadaan yang menyenangkan.
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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, tingkat berpikirnyapun hanya pada tahap remembering, hafalan
dan

jika

diberi

soal

berpikir

dan

konseptual

mereka

tidak

mampu

menyelesaikannya. 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.
Tujuan dari metode outdoor study pada pengajaran geografi ialah untuk
mengembangkan kesadaran akan pola dan hubungan areal dari lingkungan fisis
dan

budaya,

serta

membentuk

keterampilan

observasi,

meneliti

dan

berkomunikasi. Metode outdoor study juga dapat menjadi sarana memupuk
kreatifitas inisiatif kemandirian, kerjasama atau gotong royong dan meningkatkan
minat pada geografi. Dengan demikian diharapkan metode outdoor study dalam
pengajaran geografi dapat meningkatkan minat belajar siswa.
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abstrak
Lambang
kata

Lambang visual

Gambar diam, rekaman
radio
Gambar hidup, pameran
Televisi
Karya wisata
Dramatisasi
Benda tiruan/pengamatan
konkret

Pengalaman langsung

Gambar 1. Kerucut pengalaman Edgar Dale
Menurut Edgar Dale dalam Uno Hamzah (2008:114) yang dapat dilihat
pada Gambar 1 dasar pengembangan pembelajaran bukanlah tingkat kesulitan,
melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis indera yang turut serta selama
penerimaan isi pengajaran atau pesan. Pengalaman langsung akan memberi kesan
paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang
terkandung dalam pengalaman itu, oleh karena melibatkan indera penglihatan,
pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba. Ini dikenal dengan learning by
doing, misalnya keikutsertaan dalam menyiapkan makanan, membuat perabot
rumah tangga, mengumpulkan perangko, melakukan percobaan di laboratorium,
dan lain-lain. Hal-hal tersebut memberi dampak langsung terhadap perolehan dan
penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
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Menurut Kartawidjaja (1989:47) sebagai metode pembelajaran, metode
outdoor study mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode ini
antara lain:
1. Menghadapkan siswa pada pengalaman langsung.
2. Pengalaman yang diperoleh bisa dijadikan dasar aktivitas belajar yang lain.
3. Siswa lebih sadar akan lingkungan.
4. Memperluas hubungan sekolah dengan instansi lain.
5. Apa yang dipelajari berdampak besar terhadap pengalaman siswa.
6. Prosedur bisa diterapkan sesuai bidang kajiannya.
7. Mengembangkan pelajaran yang didapat di kelas melalui kenyataan.
8. Dapat memberikan selingan dari kelas yang membosankan.
Meskipun memiliki kelebihan baik secara langsung maupun tidak
langsung, metode ini mempunyai beberapa kelemahan juga, diantaranya:
1. Diperlukan tanggung jawab yang besar dan melibatkan berbagai pihak.
2. Kedisiplinan siswa mudah menjadi masalah.
3. Keterbatasan waktu, sehingga seringkali terpaksa meminta waktu dari guru
lain.
4. Memerlukan pengawasan yang serius.
5. Jika tidak direncanakan secara matang, hasilnya bisa merupakan kerja yang
tidak berguna.
6. Kesalahan perencanaan bisa memberi kesan metode ini tidak efisien.
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Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan metode outdoor study
Dalam Kartawidjaja (1989:44) dijelaskan bahwa ada tiga langkah pokok
dalam pelaksanaan metode outdoor study, yaitu:
1. Perencanaan
Perencanaan yang perlu dilkukan diantaranya adalah:
a. Tujuan
Menentukan tujuan pengamatan sangat penting karena tujuan studi
lapangan akan selalu menjadi pedoman, sehingga semua yang harus
diamati akan teramati dan yang tidak perlu diamati meskipun menarik bisa
diabaikan.
b. Perangkat pembelajaran
Setiap kegiatan pembelajaran seorang guru harus menyusun perangkat
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Hal tersebut
dilakukan untuk menentukan alur kegiatan dalam pembelajaran agar
tujuan pembelajaran dapat tercapai.
c. Observasi
Sebelum melakukan studi lapangan, sebaiknya dilakukan observasi
terhadap lokasi pengamatan. Hal tersebut dilakukan agar guru benar-benar
mengenal lokasi yang akan diamati, lebih-lebih jika harus menggunakan
transportasi yang memerlukan biaya.
d. Waktu
Dalam pelaksanaan outdoor study waktu harus selalu diperhitungkan,
karena pelaksanaannya bisa menggunakan jam pelajaran yang telah di
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tentukan dalam kurikulum atau jika tidak memungkinkan bisa saja harus
meminta jam pelajaran kepada guru lain.
e. Koordinasi
Guru harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar
pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Misalkan pelaksanaan harus
mengambil jam pelajaran guru lain, maka perlu dilakukan pembicaraan
dengan guru terkait agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara sesama
guru.
2. Pelaksanaan Pembelajaran
a. Kegiatan guru
1) Menjelaskan tujuan pengamatan dan apa yang harus diamati siswa,
sehingga semua yang harus diamati bisa teramati dan yang tidak perlu
diamati bisa diabaikan.
2) Membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung, memberi
pengarahan kepada siswa bagaimana cara mengamati, memilih data,
membuat alat ukur yang diperlukan dan membuat catatan tentang apa
yang mereka amati.
3) Mengawasi dan menjaga keamanan siswa, jangan sampai terjadi halhal yang tidak diinginkan. Guru bertanggung jawab atas keamanan dan
keselamatan siswa.
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b. Kegiatan siswa
1) Memperhatikan penjelasan dari guru supaya bisa mengetahui tujuan
pengamatan, apa yang harus diamati, bagaimana cara mengamatinya,
membuat alat ukurnya, memilih datanya, dan membuat catatan.
2) Mengumpulkan data dan mencatat apa yang diamati untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah melakukan pengamatan
serta memecahkan masalah-masalah.
3) Berinteraksi dengan guru dan sesama siswa, menanyakan apa yang
belum diketahui kepada guru serta bekerja sama dengan siswa lain
untuk mendapatkan data dan pemecahan masalah.
3. Tindak Lanjut
Tindak lanjut setelah melaksanakan pengamatan di lapangan ini berupa:
a. Laporan
Siswa membuat laporan sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah
ditentukan pada perencanaan.
b. Diskusi
Pengamatan akan lebih efektif jika hasil yang diperoleh di lapangan
didiskusikan, dievaluasi dan ada kelanjutan kegiatan yang dilaksanakan
dalam kelas. Analisa hasil pengamatan harus segera dilakukan di kelas
setelah pengamatan selesai.
Terpenuhi atau tidaknya tahap tindak lanjut ini merupakan indikator
keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan metode outdoor study.

26

Sebagai kesimpulan dari metode ini adalah metode outdoor study bisa
menghilangkan pendapat bahwa siswa belajar yang tidak realistis dari fakta-fakta
yang tidak relevan. Metode outdoor study memberikan kesempatan pada siswa
untuk melihat “dunia yang sebenarnya” dalam keadaan dan situasi yang nyata,
sehingga dapat mengembangkan sikap sosial dan akademik siswa. Pengamatan
yang dilaksanakan dengan baik merupakan sumber pengayaan bagi siswa
(Kartawidjaja,1989:49).
D. Hambatan Outdoor Study
Outdoor study atau studi lapangan dalam pembelajaran geografi memiliki
banyak kelebihan dibandingkan dengan metode yang lain. Tetapi metode ini juga
memiliki kelemahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kartawidjaja (1989:48) menyatakan bahwa metode studi lapangan
memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:
1. Diperlukan tanggung jawab yang besar dan melibatkan berbagai pihak, baik
dari pihak sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa.
2. Kedisiplinan siswa mudah menjadi masalah.
3. Keterbatasan waktu, sehingga terpaksa meminta waktu tambahan.
4. Memerlukan pengawasan yang serius.
5. Jika tidak direncanakan secara matang, hasilnya bisa berupa kerja yang tidak
berguna.
6. Kesalahan perencanaan dapat memberi kesan metode ini tidak efisien.
Slameto (1991:114) juga menjelaskan bahwa metode studi lapangan
memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
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1. Sering dapat mengganggu kelancaran rencana pelajaran, apabila obyek yang
dituju terlalu jauh.
2. Siswa bisa tertarik dan terpaku pada sesuatu yang menarik, bukan pada hal
yang penting.
3. Kadang-kadang pengelola objek yang dituju kurang terbuka karena alasan
tertentu.
4. Kadang-kadang memerlukan banyak biaya.
Menurut Sumaatmadja (1997:78) metode studi lapangan memiliki
kelemahan-kelemahan yang harus di perhatikan. Kelemahan tersebut antara lain:
1. Apabila terlalu sering dilakukan, dapat menimbulkan kejemuan. Jika objek
yang dituju terlalu jauh lokasinya, menyulitkan pejalanan serta membutuhkan
waktu yang lama dan biaya yang besar.
2. Jika pelaksanaannya kaku, dapat menurunkan minat siswa sehingga tujuan
instruksionalnya tidak tercapai.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, outdoor study atau studi
lapangan memilik beberapa kelemahan yang bisa menjadi hambatan pada
pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari pihak manapun.
Bisa berasal dari sekolah, dari guru, dari siswa, ataupun dari orang tua siswa.
1. Hambatan dari sekolah
Hambatan dari pihak sekolah bisa berupa kebijakan sekolah yang tidak
mendukung pelaksanaan kegiatan outdoor study, kurangnya dukungan sekolah
dalam hal biaya pelaksanaan, kurangnya koordinasi sekolah dengan pihakpihak yang terkait dalam pelaksanaan metode outdoor study, tanggung jawab
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sekolah terhadap keamanan dalam pelaksanaan outdoor study, kurangnya
sumber daya manusia yang mendukung terlaksananya kegiatan outdoor study
dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan
dalam kegiatan outdoor study.
2. Hambatan dari guru
Hambatan yang berasal dari guru berupa kurangnya pemahaman guru tentang
metode outdoor study, terbatasnya waktu yang dialokasikan tehadap guru
dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sedikitnya lokasi di dalam
sekolah yang dapat digunakan sebagai tempat kegiatan outdoor study, sikap
skeptis dari guru terhadap metode outdoor study yaitu sikap yang meragukan
metode

outdoor

study

dapat

meningkatkan

minat

belajar

siswa,

ketidakmampuan kondisi fisik menghadapi kondisi lingkungan yang sulit.
3. Hambatan dari siswa
Hambatan yang bersumber dari siswa berupa persepsi siswa yang negatif
terhadap metode outdoor study, kurangnya minat siswa terhadap kegiatan
outdoor study dalam pembelajaran, ketidakmampuan siswa dalam hal biaya
pelaksanaan dan ketidakmampuan kondisi fisik menghadapi kondisi
lingkungan yang sulit.
4. Hambatan dari orang tua siswa
Hambatan dari orang tua siswa berupa ketidakmampuan orang tua siswa untuk
membiayai siswa yang ikut dalam kegiatan outdoor study, adanya
kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan anaknya dan kekhawatiran
terhadap keamanan selama kegiatan outdoor study berlangsung.
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E. Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Sekarang ini telah banyak orang yang melakukan penelitian yang
membahas tentang metode outdoor study atau yang biasa disebut metode studi
lapangan. Ada beberapa penelitian tentang metode outdoor study yang dijelaskan
untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, dalam penelitian ini dibahas tentang adanya hambatan-hambatan
pada metode outdoor study dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 1
Pecangaan.
Metode karyawisata adalah metode pembelajaran dengan membawa siswa
mempelajari materi pelajaran di luar kelas. Karyawisata memanfaatkan
lingkungan sebagai sumber belajar, dapat meransang kreativitas siswa, informasi
dapat lebih luas dan aktual, siswa dapat mencari dan mengolah sendiri informasi.
Tetapi karyawisata memerlukan waktu yang panjang dan biaya, memerlukan
perencanaan dan persiapan yang serius.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain yang telah
dilaksanakan di SMP Negeri 22 Semarang, MA Negeri se Kabupaten Pati, dan
SMA Negeri 12 Semarang yang telah dijelaskan dalam Tabel 1, kegiatan studi
lapangan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar geografi
memiliki pengaruh terhadap hasil balajar siswa. Tetapi pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar masih rendah. Dalam beberapa penelitian diatas juga
dijelaskan bahwa dengan kegiatan studi lapangan dapat meningkatkan minat
belajar siswa.
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada
Tabel 1 yang menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
yang telah ada.
Tabel 1. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan
No
1

Peneliti
Riki Realita
Kurniawan

Tahun
2007

Bentuk penelitian
Skripsi

2

Hajar
Pramuji

2009

Skripsi

3

Siti Nur Ekha
Romdon

2009

Skripsi

Hasil penelitian
Kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22
Semarang berpengaruh dalam kegiatan
pembelajaran geografi sebagai suatu
metode pembelajaran diluar kelas yang
dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas VIII.
Pemanfaatan lingkungan fisis dan
lingkungan sosial sebagai sumber
belajar geografi di MAN se Kabupaten
Pati
termasuk
baik,
sedangkan
pemanfaatan lingkungan budaya atau
buatan sebagai sumber belajar geografi
termasuk kriteria tidak baik.
Pemanfaatan
lingkungan
sebagai
sumber belajar siswa kelas XI-IS SMA
Negeri 12 Semarang Tahun 2008/2009
masih rendah. Pemanfaatan lingkungan
sebagai sumber belajar mempunyai
pengaruh yang rendah terhadap hasil
belajar geografi.

Sumber: Data primer,2011
Berbeda dengan beberapa penelitian yang dijelaskan di atas, penelitian ini
dilaksanakan untuk mengetahui apa yang mennjadi hambatan dan seberapa besar
hambatan tersebut menghambat mtode outdoor study dalam pembelajaran serta
untuk mengetahui alasan mengapa guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan
jarang melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran.
F. Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2, yaitu
sebagai berikut:
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Hambatan metode outdoor study

Sumber-sumber hambatan

Sekolah








Kebijakan
Biaya
Koordinasi
Keamanan
SDM
Sarana
prasarana

Guru






Pemahaman
Waktu
Lokasi
Sikap
skeptis
 Kemampuan
fisik

Siswa






Persepsi
Minat
Biaya
Kemampuan
fisik

Gambar 2. Kerangka Berpikir

Orang tua siswa

 Biaya
 Kesehatan
anak
 keamanan
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Populasi
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu
ruang lingkup dan waktu yang ditentukan (Zuriah,2006:116). Populasi
berhubungan dengan data, bukan faktor manusianya. Jika setiap manusia
memberikan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan
banyaknya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SMA Negeri 1
Pecangaan, dua guru mata pelajaran geografi dan siswa SMA Negeri 1 Pecangaan
yang menerima pelajaran geografi yang berjumlah 510 siswa beserta orang tua
siswa yang dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah siswa dan orang tua siswa yang menjadi populasi
penelitian
Kelas
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
XI IPS 1
XI IPS 2
XI IPS 3
XII IPS 1
XII IPS 2
XII IPS 3
Jumlah

Jumlah
siswa
32
40
37
40
40
39
38
40
40
40
42
42
40
510

Jumlah orang tua
siswa
32
40
37
40
40
39
38
40
40
40
42
42
40
510

Sumber: Monografi SMA Negeri 1 Pecangaan,2010
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B. Sampel dan Teknik Sampling
1. Sampel
Menurut Zuriah (2006:119) sampel sering didefinisikan sebagai bagian
dari populasi, sebagai objek yang mewakili populasi yang diambil dengan
menggunakan cara-cara tertentu. Jadi sampel dari penelitian ini adalah objek
yang dilibatkan secara langsung dalam penelitian yang dapat mewakili
populasi. Dalam penentuan sampel harus memperhatikan populasi di daerah
penelitian, jumlah sampel yang akan diteliti, serta teknik pengambilan sampel.
Kepala Sekolah dan guru geografi SMA Negeri 1 Pecangaan dapat
dijadikan sampel tanpa harus melakukan sampling karena hanya ada satu
Kepala Sekolah dan dua guru geografi. Sedangkan untuk siswa yang
berjumlah 510 siswa beserta 510 orang tua siswa, perlu dilakukan sampling.
Setelah dilakukan sampling didapatkan sampel penelitian yakni kepala
sekolah, dua guru geografi, dan 77 siswa beserta orang tua siswa.
2. Teknik Sampling
Menurut Suharsimi Arikunto dalam Zuriah (2006:122) sampling
didefinisikan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari
populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud.
Penelitian

ini

menggunakan

teknik

proportional

random

sampling

(pengambilan sampel berdasarkan perbandingan dari beberapa sub populasi).
Teknik ini dilakukan dengan mengambil sampel 15% dari jumlah populasi,
yaitu sebanyak 77 siswa beserta orang tua siswa dari 510 siswa beserta orang
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tua siswa. Operasionalisasinya dapat dilihat dalam Gambar 3 yang
menjelaskan teknik pengambilan sampel.
Kepala sekolah
Dua guru geografi
510 siswa dan 510 orang tua siswa

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

XI IPS 1

XII IPS 1

XI IPS 2

XII IPS 2

XI IPS 3

XII IPS 3

266
siswa

120
siswa

124
siswa

Kepala sekolah
Dua guru geografi
77 siswa dan 77 orang tua siswa:
15% X (40 siswa dan 40 orang tua siswa)
15% XI IPS (18 siswa dan 18 orang tua siswa)
15% XII IPS (19 siswa dan 19 orang tua siswa)

Gambar 3. Teknik pengambilan sampel
C. Variabel Penelitian
Menurut S. Margono dalam Zuriah (2006:144) Variabel didefinisikan
sebagai konsep yang mempunyai nilai. Variabel dapat juga diartikan sebagai
pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya variabel jenis
kelamin (pria dan wanita), variabel ukuran industri (kecil, menengah, besar), jarak
angkut (dekat, sedang, jauh) dan sebagainya.
Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Hambatan metode outdoor study dalam pembelajaran geografi, terdiri dari:
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a. Hambatan yang bersumber dari sekolah, dengan indikator:
1) Kebijakan sekolah
2) Keterbatasan biaya
3) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
4) Keamanan
5) Sumber daya manusia
6) Sarana prasarana
b. Hambatan yang bersumber dari guru, dengan indikator:
1) Pemahaman tentang metode outdoor study
2) Keterbatasan waktu
3) Ketersediaan lokasi untuk pengamatan
4) Sikap skeptis terhadap metode outdoor study
Skeptis adalah sikap selalu

mempertanyakan segala sesuatu,

meragukan apa yang diterima dan mewaspadai segala kepastian.
5) Kemampuan fisik
c. Hambatan yang bersumber dari siswa, dengan indikator:
1) Persepsi tentang metode outdoor study
2) Minat terhadap penggunaan metode outdoor study dalam pembelajaran
3) Keterbatasan biaya
4) Kemampuan fisik
d. Hambatan yang bersumber dari orang tua siswa, dengan indikator:
1) Biaya
2) Kesehatan anak
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3) Keamanan
2. Alasan guru geografi jarang melaksanakan metode outdoor study dalam
pembelajaran.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, dalam penelitian ini metode
yang digunakan adalah:
1. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,
seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum,
dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah,2006:191).
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data identitas guru
geografi dan siswa SMA Negeri 1 Pecangaan serta data-data yang diperlukan
dalam penelitian.
2. Angket
Menurut Zuriah (2006:182) angket atau kuesioner adalah alat pengumpul
informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk
dijawab secara tertulis pula oleh responden. Dalam penelitian ini angket
digunakan untuk memperoleh tanggapan atau informasi dari responden
(kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa) sesuai indikator yang telah
ditentukan tentang hambatan-hambatan metode outdoor study dalam
pembelajaran geografi. Data yang diperoleh digunakan untuk mengungkap
seberapa

besar

pembelajaran.

hambatan-hambatan

metode

outdoor

study

dalam
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3. Wawancara
Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan oleh responden
(Zuriah,2006:179).

Dalam kegiatan wawancara terjadi

interaksi dan

komunikasi verbal antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku
sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.
Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi
dari kepala sekolah dan dari guru tentang hambatan-hambatan metode outdoor
study dalam pembelajaran. Informasi yang didapat digunakan untuk
mengungkap alasan mengapa guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan
jarang melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran. Informasi
tersebut juga digunakan untuk melengkapi ataupun sebagai penguat data yang
diperoleh dengan metode angket.
E. Analisis Data
1. Validitas
Validitas berkenaan dengan ketetapan alat pengumpul data dalam
suatu penelitian sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai.
Dalam penelitian ini pengukuran validitas menggunakan metode statistik yang
datanya diperoleh dari jawaban pada angket yang diajukan kepada responden.
Analisis validitas angket menggunakan rumus korelasi product moment
sebagai berikut:
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∑
=
∑

−

−
(∑ )

(∑ )(∑ )
∑

−

(∑ )

Keterangan:
= koefisien validitas
= jumlah responden
∑ x = jumlah skor item
∑ y = jumlah skor total

Kemudian hasil r

(Sudjana,1990:144).

hitung

dikonsultasikan dengan r

signifikan 5% jika didapatkan harga r

hitung

> r

table

tabel

dengan taraf

, maka instrumen dapat

dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rhitung < r

tabel

, maka butir

instrumen tersebut tidak valid (Lampiran 12).
Setelah dilakukan perhitungan validitas angket, pada angket untuk
siswa dari delapan butir soal keseluruhannya valid (lihat Lampiran 10). Pada
angket untuk orang tua siswa dari enam butir soal keseluruhannya valid (lihat
Lampiran 11). Sedangkan angket untuk pihak sekolah dan guru tidak dihitung
validitas angketnya karena responden dari pihak sekolah hanya satu dan dari
guru hanya dua responden.
2. Reliabilitas
Reliabilitas merupakan ketetapan atau keajegan alat pengumpul data
dalam menilai apa yang dinilai. Maksudnya, kapanpun alat pengumpul data
tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Adapun rumus
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yang digunakan untuk pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus
alpha, yaitu:
=

−1

Dengan

=

1−
∑Y

∑

(∑ Y)

Keterangan:
= reliabilitas
= banyaknya butir soal
= varians total
= varians butir

(Sudjana,1990:19).

Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan
dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5%. Jika harga r hitung > r
table ,

maka instrumen dapat dikatakan reliabel dan sebaliknya jika harga r

hitung

> r tabel , maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak reliabel.
Dari perhitungan reliabilitas angket yang dilakukan, pada angket untuk
siswa dengan N = 114 pada α = 5% diperoleh rtabel = 0.195 dan r11 hitung=
0.315. Karena r11 > rtabel , maka angket untuk siswa tersebut reliabel (lihat
Lampiran 13). Sedangkan angket untuk orang tua siswa dengan N = 114 pada
α = 5% diperoleh rtabel = 0.195 dan r11 hitung= 0.286. Karena r11 > rtabel , maka
angket untuk orang tua siswa tersebut reliabel (lihat lampiran 13).
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3. Analisis Data
Untuk mendapatkan informasi tentang hambatan metode outdoor study
dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan, maka digunakan
teknik analisis deskriptif persentase. Skor yang diperoleh dari responden
melalui angka berskala empat yaitu dengan option a, b, c, d adalah 4, 3, 2, 1.
Hasil skoring tersebut kemudian dicari persentase skor maksimum, untuk
selanjutnya dibagi menjadi empat kelas interval untuk menentukan tingkat
dari kualifikasi variabel yang diteliti.
Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah deskriptif
persentase, yakni untuk mengolah data yang diperoleh dari responden melalui
pemberian skor dengan kriteria tertentu. Pemberian skor jawaban dari
responden adalah sebagai berikut:
Jawaban A diberi skor 4
Jawaban B diberi skor 3
Jawaban C diberi skor 2
Jawaban D diberi skor 1
Menurut Suharsimi Arikunto dalam Zuriah (2006:203), setelah
dilakukan skoring dari hasil angket, kemudian dilakukan perhitungan DP
dengan rumus:
DP =

× 100%

Keterangan:
DP = deskriptif persentase
= jumlah skor
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= jumlah skor yang diharapkan
Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tabel
kriteria untuk masing-masing indikator, dalam tabel kriteria dibagi dalam 4
kriteria yaitu sangat menghambat, menghambat, kurang menghambat dan
tidak menghambat. Angka-angka dalam tabel tersebut ditentukan dengan
melakukan perhitungan rentang skor dengan rentang persentasenya. Tabel
kriteria dalam penelitian ini ada dua, yakni kriteria hambatan untuk rentang
skor 2,0-8,0 dan kriteria hambatan untuk rentang skor 3,0-12,0.
Adapun tabel kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah kriteria
deskriptif persentase.
Table 3. Kriteria hambatan untuk rentang skor 2,0-8,0
Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

Tabel 4. Kriteria hambatan untuk rentang skor 3,0-12,0
Interval skor
9,75 < skor ≤ 12,0
7,5 < skor ≤ 9,75
5,25 < skor ≤ 7,5
3,0 < skor ≤ 5,25

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

Dari hasil perhitungan deskriptif persentase dapat diketahui seberapa
besar hambatan metode outdoor study dalam pembelajaran geografi di SMA
Negeri 1 Pecangaan tahun 2010/2011.
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Untuk mengetahui alasan mengapa guru geografi di SMA Negeri 1
Pecangaan enggan melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran,
dapat dilihat dari hasil jawaban responden dalam angket. Serta untuk
memperkuat hasil angket digunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada
kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Pertanyaan yang diajukan
disesuaikan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan, yang meliputi
pemahaman metode outdoor study, waktu, lokasi, sikap skeptis terhadap
metode outdoor study, dan kemampuan fisik guru.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Objek Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Secara geografis, SMA Negeri 1 Pecangaan berada di Desa
Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, berada di
tepi Jalan Raya Jepara-Kudus yang menghubungkan Kabupaten Kudus
dengan pusat Kota Jepara. Pada Gambar 4 dapat dilihat lokasi SMA
Negeri 1 Pecangaan.
Letak

astronomis

Kecamatan

Pecangaan 110°40´10´´BT

-

110°44´13´´BT dan 6°39´51´´LS - 6°43´36´´LS. Sebelah utara Kecamatan
Pecangaan berbatasan dengan Kecamatan Tahunan dan Kecamatan
Batealit, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan,
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan dan
Kecamatan Welahan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Kedung.
Batas lokasi penelitian SMA N 1 Pecangaan, secara geografis
dapat diuraikan sebagai berikut :
Sebelah Utara

: Desa Troso dan Desa Rengging

Sebelah Timur

: Desa Pulodarat dan Desa Pecangaan Wetan

Sebelah Selatan

: Desa Karangrandu

Sebelah Barat

: Desa Troso
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b. Kondisi Sekolah
SMA Negeri 1 Pecangaan terletak di depan pertigaan jalan
alternatif menuju ke Kudus, yang sejak tahun 2006 diberlakukan peraturan
mulai pukul 06.00-18.00 kendaraan beroda empat atau lebih dilarang
melewati jalan menuju Pasar Pecangaan. Sehingga semua kendaraan
beroda empat atau lebih yang dari arah Kota Jepara menuju Kabupaten
Kudus harus melewati jalan alternatif tersebut. Oleh karena itu lokasi
SMA Negeri 1 Pecangaan dapat dikatakan sangat strategis. Karena semua
angkutan umum pasti berhenti di pertigaan depan sekolah baik untuk
menurunkan penumpang maupun mencari penumpang. Selain itu juga
tepat di depan sekolah terdapat pos Polisi yang bertugas untuk mengatur
lalu lintas setempat. Karena letaknya yang strategis sangat memudahkan
bagi siswa untuk mendapatkan transportasi saat beragkat maupun pulang
sekolah.
Sampai tahun 2011 SMA Negeri 1 Pecangaan berada di Desa
Pecangaan Kulon dan memiliki luas tanah ± 30.000 m². Penggunaan
untuk bangunan 3.577 m², halaman/taman 6.590 m², lapangan olahraga
6.542 m², dan kebun 13.291 m². SMA Negeri 1 Pecangaan mempunyai
fasilitas ruangan untuk kegiatan belajar mengajar sebanyak 22 ruang, satu
ruang Kepala Sekolah, satu ruang guru, satu ruang TU, satu ruang
laboratorium Biologi, satu ruang laboratorium Fisika, satu ruang
laboratorium Kimia, satu ruang laboratorium Bahasa, satu ruang
laboratorium Komputer, satu ruang BP, satu ruang Perpustakaan, satu

46

ruang UKS, satu ruang OSIS, satu ruang Koperasi, satu ruang unit
produksi (kantin). Selain itu juga dilengkapi dengan satu lapangan sepak
bola, satu lapangan bola basket dan satu lapangan untuk kegiatan upacara
bendera.
Tahun pelajaran 2010/2011 SMA Negeri 1 Pecangaan mempunyai
797 siswa yang terdiri dari siswa kelas X 266 siswa menempati 7 ruang
kelas, kelas XI 264 siswa menempati 7 ruang kelas dan kelas XII 267
siswa yang juga menempati 7 ruang kelas . SMA Negeri 1 Pecangaan saat
ini mempunyai 49 guru tetap, 8 guru tidak tetap dari berbagai
jurusan/bidang studi, 6 orang pegawai tetap, 10 orang pengawai tidak
tetap.
2. Hambatan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran Geografi
Sesuai dengan landasan teori ada beberapa sumber hambatan metode
outdoor study dalam pembelajaran geografi yang meliputi hambatan dari
pihak sekolah, hambatan dari guru, hambatan dari siswa, dan hambatan dari
orang tua siswa.
a. Hambatan dari pihak sekolah
Hambatan yang bersumber dari pihak sekolah ini akan membahas
tentang tanggapan pihak sekolah (Kepala Sekolah) mengenai kebijakan
sekolah terhadap metode outdoor study, biaya, koordinasi, keamanan,
sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Hal-hal tersebut menjadi
indikator dari hambatan yang berasal dari pihak sekolah yang diteliti.
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Tanggapan sekolah mengenai kebijakan terhadap pelaksanaan
metode outdoor study memperoleh skor 6 dari skor maksimal 12 yaitu
sebesar 50% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang
rendah dari kebijakan sekolah terhadap pelaksanaan metode tersebut (lihat
Tabel 3 hal.41).
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai
dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa pihak sekolah tidak
melarang kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan
minat siswa terhadap pelajaran. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak boleh
mengganggu kegiatan pembelajaran yang lain.
Tanggapan sekolah mengenai biaya pelaksanaan metode outdoor
study memperoleh skor 4 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 50%
menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah dari biaya
pelaksanaannya (lihat Tabel 4 hal.41).
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai
dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa pihak sekolah tidak
lepas tanggung jawab mengenai biaya pelaksanaan kegiatan outdoor study.
Pihak sekolah akan mendiskusikan masalah biaya dengan orang tua siswa.
Sekolah juga akan mengusahakan bantuan terhadap siswa yang benarbenar tidak mampu dalam hal biaya pelaksanaan kegiatan outdoor study.
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Tanggapan sekolah mengenai koordinasi dengan pihak-pihak
terkait dalam pelaksanaan metode outdoor study memperoleh skor 7 dari
skor maksimal 8 yaitu sebesar 87,50% menghambat metode outdoor study.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat
hambatan yang sangat tinggi dari sistem koordinasi dalam pelaksanaan
metode tersebut. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dalam bab
metode penelitian.
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai
dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa pihak sekolah akan
lebih mudah dalam berkoordinasi apabila pelaksanaan kegiatan outdoor
study hanya dilakukan di lingkungan sekolah atau disekitar sekolah saja.
Namun apabila kegiatan outdoor study dilaksanakan di lokasi yang jauh
dari sekolah, maka koordinasi dalam pelaksanaan outdoor study pasti akan
sangat sulit.
Tanggapan sekolah mengenai keamanan dalam pelaksanaan
metode outdoor study memperoleh skor 6 dari skor maksimal 8 yaitu
sebesar 75% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang
tinggi dari keamanan dalam pelaksanaannya. Kriteria tersebut dapat dilihat
pada Tabel 4.
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai
dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa pihak sekolah
memasrahkan masalah keamanan pada biro perjalanan apabial kegiatan
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outdoor study memakai jasa biro perjalanan. Namun apabila kegiatan
outdoor study dilaksanakan di lingkungan sekolah dan tidak memakai jasa
biro perjalanan, sekolah menyerahkan keamanan pada guru.
Tanggapan sekolah mengenai sumber daya manusia dalam
pelaksanaan metode outdoor study memperoleh skor 4 dari skor maksimal
8 yaitu sebesar 50% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang
rendah dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan metode tersebut.
Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai dengan hasil
wawancara dengan kepala sekolah bahwa pihak sekolah tidak pernah
meragukan kemampuan semua guru dan karyawan dalam membantu
terlaksannya kegiatan outdoor study. Akan tetapi harus memperhatikan
kesibukan guru atau karyawan yang diminta bantuannya dalam
pelaksanaan outdoor study.
Tanggapan sekolah mengenai sarana prasarana dalam pelaksanaan
metode outdoor study memperoleh skor 6 dari skor maksimal 8 yaitu
sebesar 75% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa metode outdoor study terhambat mendapat hambatan
yang tinggi dari sarana prasaran yang dimiliki sekolah. Kriteria tersebut
dapat dilihat pada Tabel 4.
Hasil perhitungan (lihat Lampiran 16 hal.106) sesuai dengan hasil
wawancara dengan kepala sekolah bahwa sekolah memiliki beberapa
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peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan outdoor study. Meskipun
jumlahnya tidak banyak tapi cukup untuk digunakan dalam kegiatan
outdoor study.
Berikut ini disajikan dalam tabel hasil analisis deskriptif persentatif
hambatan metode outdoor study yang bersumber dari sekolah.
Tabel 5. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari sekolah
No

Indikator

Skor

%

Kriteria

1

Kebijakan sekolah

6

50

Rendah

2

Keterbatasan biaya

4

50

Rendah

3

Koordinasi

7

87,5

Sangat Tinggi

4

Keamanan

6

75

Tinggi

5

Sumber daya manusia

4

50

Rendah

6

Sarana prasarana

6

75

Tinggi

Rata-rata

5,5

63,46

Tinggi

Sumber: Data primer, 2011
Berdasarakan hasil analisis deskriptif dari indikator-indikator di
atas, setelah dilakukan perhitungan rata-rata (lihat Lampiran 16 hal.106)
hambatan metode outdoor study yang bersumber dari pihak sekolah
memperoleh skor 33 dari skor maksimal 52 sebesar 63,46% menghambat
metode outdoor study. Hasil tersebut dalam tabel kriteria deskriptif
pesentatif menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan
yang tinggi dari pihak sekolah.
b. Hambatan dari guru
Hambatan metode outdoor study tidak hanya berasal dari sekolah
saja, hambatan tersebut juga berasal dari guru. Hambatan yang bersumber
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dari guru ini memiliki beberapa indikator yang diamati yaitu pemahaman
metode outdoor study, keterbatasan waktu, lokasi pengamatan, sikap
skeptis terhadap metode outdoor study, dan kemampuan fisik.
Tingkat pemahaman guru terhadap metode outdoor study
memperoleh skor rata-rata 6,5 dari skor maksimal 12 yaitu sebesar 54,17%
menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah dari pemahaman
guru tentang metode outdoor study (lihat Tabel 3).
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.107) sesuai
dengan hasil wawancara dengan guru bahwa guru tersebut mengetahui apa
itu metode outdoor study dan juga memahami metode tersebut dengan
baik. Dari perbedaan metode outdoor study dengan metode lain, tujuannya
bahkan sampai pada kelebihan dan kelemahan metode tersebut.
Waktu pelaksanaan metode outdoor study memperoleh skor ratarata 7 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 87,50% menghambat metode
outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode outdoor study
mendapat hambatan yang sangat tinggi dari waktu pelaksanaannya (lihat
Tabel 4).
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.107) sesuai
dengan hasil wawancara dengan guru bahwa alokasi waktu yang ada tidak
cukup untuk melaksanakan kegiatan outdoor study karena untuk
melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga
dibutuhkan waktu diluar jam sekolah.
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Tanggapan guru mengenai lokasi pelaksanaan metode outdoor
study memperoleh skor rata-rata 3,5 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar
43,75% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang sangat rendah dari
lokasi pelaksanaan metode tersebut. Kriteria tersebut dapat dilihat pada
Tabel 4.
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.107) sesuai
dengan hasil wawancara dengan guru bahwa ada beberapa lokasi di dalam
lingkungan sekolah dan di sekitar sekolah yang dapat digunakan sebagai
lokasi kegiatan outdoor study. Namun tidak menutup kemungkinan
kegiatan outdoor study dilaksanakan diluar lingkungan sekolah di lokasi
yang mendukung kegiatan tersebut.
Sikap skeptis guru terhadap metode outdoor study memperoleh
skor rata-rata 3,5 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 43,75% menghambat
metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode outdoor
study mendapat hambatan yang sangat rendah dari sikap skeptis guru
dalam pelaksanaannya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.107) sesuai
dengan hasil wawancara dengan guru bahwa metode outdoor study sulit
untuk dilaksanakan karena selain belum terbiasa menggunakan metode
tersebut, pelaksanaan outdoor study juga membutuhkan waktu yang lama.
Kemampuan fisik guru dalam pelaksanaan metode outdoor study
memperoleh skor rata-rata 5 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 62,50%

53

menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah dari kemampuan
fisik guru dalam pelaksanaan metode tersebut. Kriteria tersebut dapat
dilihat pada Tabel 4.
Hasil perhitungan angket (lihat Lampiran 16 hal.107) sesuai
dengan hasil wawancara dengan guru bahwa kondisi fisik sangat
dipengaruhi oleh kondisi lokasi kegiatan outdoor study. Baik itu kondisi
lingkungan

maupun

kondisi

cuaca

pada

saat

kegiatan tersebut

berlangsung.
Berikut ini disajikan dalam tabel hasil analisis deskriptif persentatif
hambatan metode outdoor study yang bersumber dari guru.
Tabel 6. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari guru
No

Indikator

Skor

%

Kriteria

6,5

54,17

Rendah

1

Pemahaman tentang metode outdoor study

2

Keterbatasan waktu

7

87,5

Sangat Tinggi

3

Ketersediaan lokasi

3,5

43,75

Sangat Rendah

4

Sikap skeptis terhadap metode outdoor study

3,5

43,75

Sangat Rendah

5

Kemampuan fisik

5

62,5

Rendah

5,1

57,95

Rendah

Rata-rata
Sumber: Data primer, 2011

Berdasarakan hasil analisis desrkiptif dari indikator-indikator di
atas, setelah dilakukan perhitungan rata-rata hambatan metode outdoor
study yang bersumber dari guru memperoleh skor 25,5 dari skor maksimal
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44 sebesar 57,95%. Dalam tabel kriteria, hal ini menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah dari guru.
c. Hambatan dari siswa
Hambatan metode outdoor study tidak hanya berasal dari sekolah
dan guru, hambatannya juga ada yang berasal dari siswa. Hambatan yang
bersumber dari siswa memiliki beberapa indikator yang diamati yaitu
persepsi terhadap metode outdoor study, minat, biaya, dan kemampuan
fisik.
Persepsi siswa mengenai pelaksanaan metode outdoor study
memperoleh skor rata-rata 4,26 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 53,25%
menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut (lihat Lampiran 16
hal.108) menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan
yang rendah dari persepsi siswa mengenai metode tersebut (lihat Tabel 4).
Minat

siswa terhadap pelaksanaan metode outdoor study

memperoleh skor rata-rata 4,39 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 54,87%
menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah dari minat siswa
terhadap metode tersebut. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Tanggapan siswa mengenai biaya pelaksanaan metode outdoor
study memperoleh skor rata-rata 5,82 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar
72,73% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang tinggi oleh biaya
pelaksanaannya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
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Kemampuan fisik siswa dalam pelaksanaan metode outdoor study
memperoleh skor rata-rata 3,92 dari skor maksimal 8 yaitu sebesar 49,03%
menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah oleh kemampuan
fisik siswa dalam pelaksanaan metode tersebut. Kriteria tersebut dapat
dilihat pada Tabel 4.
Berikut ini disajikan dalam tabel hasil analisis deskriptif persentatif
hambatan metode outdoor study yang bersumber dari sekolah.
Tabel 7. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari siswa
No

Indikator

Skor

%

Kriteria

1

Persepsi tentang metode outdoor study

4,26

53,25

Rendah

2

Minat terhadap metode outdoor study

4,39

54,87

Rendah

3

Keterbatasan biaya

5,82

72,73

Tinggi

4

Keamampuan fisik

3,92

49,03

Rendah

4,6

57,5

Rendah

Rata-rata
Sumber: Data primer, 2011

Berdasarakan hasil analisis deskriptif dari indikator-indikator di
atas, setelah dilakukan perhitungan rata-rata hambatan metode outdoor
study yang bersumber dari siswa memperoleh skor 18,4 dari skor
maksimal 32 sebesar 57,5% menghambat metode outdoor study. Hal ini
dalam tabel kriteria menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat
hambatan yang rendah dari siswa.
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d. Hambatan dari orang tua siswa
Hambatan metode outdoor study selain berasal dari sekolah, guru,
siswa, juga dapat berasal dari orang tua siswa. Hambatan yang bersumber
dari orang tua siswa memiliki beberapa indikator yang diamati yaitu biaya,
kesehatan anak, dan keamanan.
Tanggapan orang tua siswa terhadap biaya pelaksanaan metode
outdoor study memperoleh skor rata-rata 4,77 dari skor maksimal 8 yaitu
sebesar 60% menghambat metode outdoor study. Hasil tersebut (lihat
Lampiran 16 hal.111) menunjukkan bahwa metode outdoor study
mendapat hambatan yang rendah oleh biaya pelaksanaannya (lihat Tabel
4).
Tanggapan orang tua siswa mengenai kesehatan anak dalam
pelaksanaan metode outdoor study memperoleh skor rata-rata 3,58 dari
skor maksimal 8 yaitu sebesar 44,81% menghambat metode outdoor study.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat
hambatan yang rendah dari kesehatan siswa dalam pelaksanaannya.
Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
Tanggapan orang tua siswa mengenai keamanan siswa dalam
pelaksanaan metode outdoor study memperoleh skor rata-rata 5,48 dari
skor maksimal 8 yaitu sebesar 69% menghambat metode outdoor study.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat
hambatan yang tinggi oleh keamanan dalam pelaksanaan metode tersebut.
Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.
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Berikut ini disajikan dalam tabel hasil analisis deskriptif pesentatif
hambatan metode outdoor study yang bersumber dari sekolah.

Tabel 8. Hambatan metode outdoor study yang bersumber dari orang tua
siswa
No

Indikator

Skor

%

Kriteria

1

Keterbatasan biaya

4,77

60

Rendah

2

Kesehatan anak

3,58

44,81

Rendah

3

Keamanan

5,48

69

Tinggi

4,6

57,62

Rendah

Rata-rata
Sumber: Data primer, 2011

Berdasarakan hasil analisis deskriptif dari indikator-indikator di
atas, setelah dilakukan perhitungan rata-rata hambatan metode outdoor
study yang bersumber dari orang tua siswa memperoleh skor 13,8 dari skor
maksimal 24 sebesar 57,62% menghambat metode outdoor study. Sesuai
tabel kriteria, hasil ini menunjukkan bahwa metode outdoor study
mendapat hambatan yang rendah dari orang tua siswa.
3. Alasan

Guru

Geografi

di

SMA

Negeri

1

Pecangaan

Jarang

Melaksanakan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran
Guru geografi SMA Negeri 1 Pecangaan mengungkapkan bahwa
sulitnya menggunakan metode outdoor study disebabkan adanya hambatan
yang tinggi dari pihak sekolah. Selain itu ada juga hambatan yang berasal dari
guru itu sendiri, dari siswa bahkan juga dari orang tua siswa meskipun
hambatannya rendah.
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Hasil analisis angket (Lampiran 16 hal.106) yang diberikan kepada
responden menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan
yang tinggi dari pihak sekolah dengan persentase 63,46%, mendapat hambatan
yang rendah dari guru dengan persentase 57,95%, mendapat hambatan yang
rendah dari siswa dengan persentase 57,50%, serta mendapat hambatan yang
kurang dari orang tua siswa dengan persentase 57,62%.
Sementara itu berdasarkan hasilwawancara yang dapat dilihat pada
Lampiran 9 (hal.92) diperoleh jawaban mengapa guru geografi di SMA
Negeri 1 Pecangaan enggan melaksanakan metode outdoor study dalam
pembelajaran bahwa metode tersebut sulit untuk dilaksanakan meskipun
cukup paham tentang metode outdoor study serta ada beberapa lokasi di
sekolah yang dapat digunakan untuk melaksanakannya. Keterbatasan waktu
menjadi masalah yang paling menghambat serta pendapat guru yang
menganggap metode outdoor study tidak lebih efektif dari metode yang biasa
digunakan dalam pembelajaran. Selain itu juga kelemahan fisik menjadi
masalah yang harus diperhatikan.
B. Pembahasan
Kegiatan outdoor study selain sebagai kegiatan study tour bagi siswa, juga
sebagai kegiatan pembelajaran siswa di luar kelas yang menjadikan siswa akan
lebih mudah paham mengenai materi pelajaran khususnya pelajaran geografi.
Kegiatan outdoor study atau studi lapangan memilik banyak kelebihan, namun
metode tersebut juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa menjadi hambatan
pada pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari pihak
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manapun. Bisa berasal dari sekolah, dari guru, dari siswa, ataupun dari orang tua
siswa. Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan, yaitu hambatan metode
outdoor study dalam pembelajaran geografi dan guru enggan melaksanakan
metode outdoor study.
Dalam kegiatan outdoor study di SMA Negeri 1 Pecangaan terdapat
beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan outdoor study yang berasal
dari pihak sekolah, dari guru, dari siswa, maupun dari orang tua siswa. Masingmasing permasalahan akan dibahas didalam pembahasan sebagai berikut.
1. Hambatan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran Geografi
Pelaksanaan kegiatan outdoor study di SMA Negeri 1 Pecangaan
mendapatkan hambatan baik dari pihak sekolah, dari guru, dari siswa, maupun
dari orang tua siswa. Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif persentase
(Lampiran 16) hambatan dari pihak sekolah yaitu sebesar 63,46% yang
termasuk kriteria tinggi menghambat metode outdoor study. Hambatan dari
guru sebesar 57,95% yang termasuk kriteria rendah, hambatan dari siswa
sebesar 57,5% yang termasuk kriteria rendah, hambatan dari orang tua siswa
sebesar 57,62% yang termasuk kriteria rendah.
Berikut dijelaskan dalam tabel hasil analisis deskriptif persentatif
hambatan metode outdoor study dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri
1 Pecangaan.
Tabel 9. Hambatan metode outdoor study di SMA N 1 Pecangaan
No Sumber Hambatan
1

Sekolah

%

Kriteria

63,46

Tinggi

60

2

Guru

57,95

Rendah

3

Siswa

57,5

Rendah

4

Orang tua siswa

57,62

Rendah

Sumber: Data primer, 2011
Guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan dalam melaksanakan
pembelajaran sangat jarang menggunakan metode outdoor study, hal tersebut
dikarenakan adanya hambatan dari pihak sekolah. Sesuai indikator yang telah
telah ditentukan, hambatan dari sekolah antara lain kebijakan sekolah yang
rendah dalam menghambat metode outdoor study. Keterbatasan biaya yang
rendah hambatannya, sulitnya koordinasi yang hambatannya sangat tinggi,
masalah keamanan hambatannya tinggi dan terbatasnya sumber daya manusia
yang hambatannya rendah serta terbatasnya sarana prasarana pendukung
kegiatan outdoor study yang tinggi dalam menghambat metode outdoor study.
Indikator-indikator yang ditentukan dalam hambatan dari guru yaitu
pemahaman terhadap metode outdoor study yang rendah dalam menghambat
metode outdoor study. Akan tetapi keterbatasan waktu sangat tinggi dalam
menghambat kegiatan outdoor study. Selain itu juga terbatasnya lokasi dan
sikap skeptis guru terhadap metode outdoor study sangat rendah dalam
menghambat metode tersebut. Metode tersebut juga mendapat hambatan yang
rendah dari kemampuan fisik guru.
Pelaksanaan metode outdoor study juga mendapat hambatan dari
siswa. Indikator yang ditentukan adalah

persepsi siswa terhadap metode

outdoor study yang rendah dalam menghambat metode tersebut. Metode
outdoor study juga mendapat hambatan yang rendah dari minat siswa terhadap
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metode tersebut. Sementara itu keterbatasan biaya yang tinggi dalam
menghambat metode outdoor study, serta kemampuan fisik siswa yang rendah
dalam menghambat metode outdoor study.
Selain ketiga sumber hambatan diatas, orang tua siswa juga termasuk
salah satu sumber hambatan metode outdoor study di SMA Negeri 1
Peacangaan. Indikator-indikatornya adalah keterbatasan biaya yang rendah
dalam menghambat pelaksanaan outdoor study, serta kesehatan anak juga
rendah dalam menghambat. Sedangkan masalah keamanan termasuk tinggi
dalam menghambat metode tersebut.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa metode
outdoor study mendapat hambatan dari beberapa pihak, antara lain dari
sekolah, dari guru, dari siswa dan dari orang tua siswa. Sementara itu
hambatan yang tinggi berasal dari pihak sekolah dengan persentase 63,46%.
Hal ini sedikit berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada
Kepala Sekolah bahwa kebijakan sekolah hanya mendukung metode
pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa saja. Selain itu juga
sekolah tidak menghendaki kegiatan outdoor study apabila kegiatan tersebut
dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran yang lain. Kepala
Sekolah juga mengungkapkan minimnya sarana prasarana untuk menunjang
pelaksanaan oudoor study.
Penjelasan dari Kepala Sekolah di atas diperkuat oleh penjelasan dari
guru bahwa guru geografi mengalami kesulitan untuk melaksanakan metode
outdoor study. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya waktu yang menjadi
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masalah yang paling menghambat metode outdoor study, karena hanya dengan
alokasi waktu dua jam pelajaran kegiatan outdoor study akan sulit
dilaksanakan. Selain keterbatasan waktu, pendapat guru yang menganggap
metode outdoor study tidak lebih efektif dari metode yang biasa digunakan
dalam pembelajaran juga menjadi hambatan metode tersebut. Selain itu juga
kelemahan fisik pun menjadi masalah yang harus diperhatikan karena kondisi
fisik yang lemah juga akan menghambat metode outdoor study.
2. Alasan

Guru

Geografi

di

SMA

Negeri

1

Pecangaan

Jarang

Melaksanakan Metode Outdoor Study Dalam Pembelajaran
Dalam pembelajaran geografi siswa sering merasa kurang memahami
materi yang disampaikan guru. Kekurang pahaman siswa diakibatkan karena
adanya verbalisme dalam pembelajaran, dimana siswa menjadi kurang
mengerti dengan penjelasan yang tidak konkret. Diharapkan dengan
menggunakan metode outdoor study dalam pembelajaran dapat mengurangi
verbalisme, sehingga siswa akan semakin paham mengenai materi yang
disampaikan guru, yang nantinya dapat menambah pengetahuan mereka. Akan
tetapi guru di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan metode outdoor
study.
Berdasarkan hasil angket yang diajukan kepada guru geografi
menunjukkan bahwa metode outdoor study mendapat hambatan yang rendah
oleh pemahaman atau pengetahuan guru tentang metode outdoor study dan
kemampuan fisik guru. Sementara itu ketersediaan lokasi di sekolah untuk
melaksanakan kegiatan outdoor study dan sikap skeptis guru terhadap metode
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outdoor study sangat rendah dalam menghambat metode outdoor study. Akan
tetapi terbatasnya waktu dalam kegiatan outdoor study menjadi masalah yang
sangat menghambat metode outdoor study.
Sementara itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap
guru geografi, alasan guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang
melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran adalah adanya
hambatan dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode
outdoor study. Meskipun guru tersebut mengungkapkan cukup memahami
metode outdoor study serta ada beberapa lokasi di sekolah yang dapat
digunakan sebagai lokasi pengamatan, guru geografi tetap merasa kesulitan
untuk melaksanakan metode outdoor study. Keterbatasan waktu menjadi
masalah yang paling menhambat metode outdoor study, karena hanya dengan
alokasi waktu dua jam pelajaran kegiatan outdoor study akan sulit
dilaksanakan, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan outdoor study
diperlukan waktu yang lama. Selain keterbatasan waktu, pendapat guru yang
menganggap metode outdoor study tidak lebih efektif dari metode yang biasa
digunakan dalam pembelajaran juga menjadi hambatan metode outdoor study.
Selain itu juga kelemahan fisik pun menjadi masalah yang harus diperhatikan
karena kondisi fisik yang lemah juga akan menghambat metode outdoor study.
Berdasarkan kenyataan diatas kegiatan outdoor study tidak akan
terlaksana tanpa adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, antara lain
dari pihak sekolah terutama mengenai kebijakan sekolah yang dapat
mendukung pelaksanaan outdoor study. Diperlukan juga dukungan dari siswa
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dalam hal minat terhadap kegiatan outdoor study, kepanitiaan dalam
pelaksanaan dan ketertiban siswa dalam kegiatan outdoor study. Dukungan
dari orang tua siswa juga sangat diperlukan dalam hal biaya pelaksanaan yang
harus ditanggung siswa, serta mengenai ijin yang diberikan kepada anaknya.
Selain itu juga dukungan dari guru-guru lain pasti akan sangat membantu
dalam kegiatan outdoor study. Apabila dukungan-dukungan tersebut dapat
diperoleh, diharapkan guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan tidak lagi
enggan melaksanakan metode outdoor study dalam pembelajaran.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hambatan-hambatan metode outdoor study di SMA Negeri 1 Pecangaan
bersumber dari pihak sekolah, dari guru, dari siswa serta dari orang tua siswa.
Hambatan terbesar metode outdoor study dalam pembelajaran geografi di
SMA Negeri 1 Pecangaan bersumber dari pihak sekolah.
2. Hasil dari analisis data secara deskriptif persentase didapatkan persentase
hambatan dari pihak sekolah sebesar 63,46% yang dalam tabel kriteria
termasuk kriteria tinggi dalam menghambat metode outdoor study, dari guru
sebesar 57,95% yang termasuk kriteria rendah, dari siswa sebesar 57,5% yang
termasuk kriteria rendah, dan dari orang tua siswa sebesar 57,62% termasuk
kriteria rendah dalam menghambat metode outdoor study.
3. Guru geografi di SMA Negeri 1 Pecangaan jarang melaksanakan metode
outdoor study dalam pembelajaran karena metode outdoor study dianggap
sebagai metode yang sulit, tidak lebih efektif dibandingkan dengan metode
yang lain serta dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama.
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B. Saran
1. Untuk Pihak Sekolah
Kegiatan karya wisata yang dilakukan banyak sekolah setiap tahun seharusnya
tidak hanya sebagai kegiatan jalan-jalan saja, tetapi akan lebih berarti apabila
kegiatan karya wisata diselingi dengan pembelajaran yang dapat menambah
pengetahuan siswa.
Pihak sekolah hendaknya menyediakan tempat yang dapat digunakan sebagai
lokasi kegiatan outdoor study di dalam lingkungan sekolah, selain itu juga
sarana prasarana penunjang kegiaatan juga disediakan.
2. Untuk Guru
Kegiatan pembelajaran tidak hanya menggunkan metode ceramah apalagi
pada mata pelajaran geografi harus banyak menggunakan media/pengamatan
langsung supaya siswa tidak mengalami verbalisme, karena mata pelajaran
geografi adalah mata pelajaran alam dan sosial yang dapat kita aplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi guru-guru yang akan melaksanakan outdoor study hendaknya tahapantahapan yang ada dalam metode outdoor study dilaksanakan dengan baik.
Selain itu pengendalian peserta didik juga harus diperhatikan supaya kegiatan
ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Untuk Siswa
Siswa hendaknya mampu menghilangkan pendapat negatif tentang metode
outdoor study, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik.
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4. Untuk Orang Tua Siswa
Orang tua siswa hendaknya selalu mendukung putra/putrinya baik secara
moral maupun secara material.
5. Mengingat bahwa belum tentu semua masalah dapat dibahas secara luas dan
dipecahkan secara tuntas dalam

suatu penelitian, maka diharapkan ada

penelitian mengenai metode outdoor study yang membahas lebih luas dan
lebih tuntas.
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LAMPIRAN 1
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LAMPIRAN 2
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LAMPIRAN 3
Kisi-Kisi Instrumen Angket
(Kepala Sekolah)
Sub Variabel

Indikator

No. Item

Hambatan

yang

1. Kebijakan sekolah.

1,2,3

bersumber

dari

2. Keterbatasan biaya.

4,5

pihak sekolah

3. Koordinasi

dengan

pihak-pihak

6,7

terkait.

8,9

4. Keamanan.

10,11

5. Sumber daya manusia.

12,13

6. Sarana prasarana.

Kisi-Kisi Instrumen Angket
(Untuk Guru)
Sub Variabel
Hambatan

yang

bersumber

dari

guru

Indikator

No. Item

1. Pemahaman guru tentang metode

1,2,3

outdoor study.
2. Keterbatasan waktu.
3. Ketersediaan

lokasi

4,5
untuk

pengamatan.

6,7
8,9

4. Sikap skeptis guru terhadap metode
outdoor study.
5. Kemampuan fisik.

10,11
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Kisi-Kisi Instrumen Angket
(Untuk Siswa)
Sub Variabel
Hambatan

yang

bersumber

dari

siswa

Indikator

No. Item

1. Persepsi tentang metode outdoor

1,2

study.
2. Minat terhadap penggunaan metode

3,4

outdoor study.
3. Keterbatasan biaya.

5,6

4. Kemampuan fisik.

7,8

Kisi-Kisi Instrumen Angket
(Untuk Orang Tua Siswa)
Sub Variabel
Hambatan

yang

bersumber

dari

orang tua siswa

Indikator

No. Item

1. Biaya

1,2

2. Kesehatan siswa

3,4

3. Keamanan

5,6
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Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
(Kepala Sekolah)
Sub Variabel

Indikator

No. Item

Hambatan

yang

1. Kebijakan sekolah.

1,2

bersumber

dari

2. Keterbatasan biaya.

3

pihak sekolah

3. Koordinasi

dengan

pihak-pihak

4

terkait.

5

4. Keamanan.

6

5. Sumber daya manusia.

7

6. Sarana prasarana.

Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
(Untuk Guru)
Sub Variabel
Hambatan

yang

bersumber

dari

guru

Indikator

No. Item

1. Pemahaman guru tentang metode

1,2

outdoor study.
2. Keterbatasan waktu.
3. Ketersediaan

lokasi

3
untuk

pengamatan.

4
5

4. Sikap skeptis guru terhadap metode
outdoor study.
5. Kemampuan fisik.

6
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LAMPIRAN 4
INSTRUMEN PENELITIAN
ANGKET UNTUK KEPALA SEKOLAH
Hari/Tanggal

:

Nama Sekolah

:

Nama Responden

:

Jabatan

:

Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya !
Pertanyaan:
Kebijakan Sekolah
1. Bagaimana kebijakan sekolah tentang pelaksanaan outdoor study dalam
pembelajaran Geografi ?
a. Tidak diperbolehkan
b. Diperbolehkan, tetapi tidak melibatkan sekolah
c. Diperbolehkan, dengan ketentuan dari sekolah
d. Sekolah sangat mendukung
2. Apakah sekolah menghendaki apabila guru Geografi menggunakan metode
outdoor study dalam pembelajaran ?
a. Tidak menghendaki
b. Menghendaki, secara individu oleh guru dan tidak melibatkan pihak
sekolah
c. Menhendaki, dengan ketentuan dari sekolah
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d. Menghendaki dan sangat mendukung
3. Bagaimana tanggapan sekolah apabila lokasi yang digunakan untuk
melaksanakan outdoor study di dalam lingkungan sekolah ?
a. Tidak mengijinkan
b. Mengijinkan, tetapi harus ada ijin dari kepala sekolah
c. Mengijinkan, asalkan tidak mengganggu kegiatan yang lain
d. Mengijinkan dan mendukung
Keterbatasan Biaya
4. Apabila dalam pelaksanaan outdoor study diperlukan biaya yang besar,
apakah sekolah bersedia memberikan bantuan ?
a. Tidak bersedia, dengan alasan apapun
b. Bersedia, dengan bekerjasama dengan instansi lain serta orang tua siswa
c. Bersedia, dengan bekerjasama dengan orang tua siswa
d. Bersedia dan tidak akan membebankan pada pihak lain
5. Bagaimana tanggapan sekolah apabila ada siswa yang tidak mampu mengikuti
kegiatan outdoor study karena kekurangan biaya ?
a. Membiarkannya saja
b. Memanggil orang tua siswa yang bersangkutan
c. Memintakan bantuan pada orang tua siswa lain yang mampu
d. Pihak sekolah akan menanggung biayanya
Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait
6. Dalam pelaksanaan outdoor study, perlukah sekolah bekerjasama dengan
pihak lain ?
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a. Perlu, tapi cukup dari sekolah sendiri
b. Perlu, tapi cukup dengan orang tua siswa saja
c. Perlu dengan orang tua siswa dan biro
d. Harus bekerjasama dengan orang tua siswa, biro, pihak keamanan dan
semua pihak yang terkait
7. Kerjasama

dalam

hal

apa

saja

yang

diperlukan

sekolah

untuk

dikoordinasikan?
a. Kepanitiaan atau kepengurusan dari siswa dan guru
b. Dalam hal biaya dan kepengurusan
c. Dalam hal keamanan, biaya dan kepengurusan
d. Dalam semua hal yang dibutuhkan yang dapat melibatkan semua pihak
yang terkait
Keamanan
8. Untuk menjaga keamanan, perlukah sekolah memperhatikan keamanan selama
pelaksanaan outdoor study ?
a. Sangat perlu dan harus berkoordinasi dengan kepolisian
b. Perlu berkoordinasi dengan keamanan dari biro
c. Perlu, tapi cukup dengan pihak keamanan dari sekolah
d. Tidak perlu, karena siswa bias menjaga keamanan sendiri
9. Bagaimana sekolah menjaga keamanan dalam pelaksanaan outdoor study ?
a. Bekerjasama dengan kepolisian
b. Bekerjasama dengan pihak keamanan setempat
c. Cukup dengan pihak keamanan dari sekolah
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d. Membiarkan siswa menjaga keamanan sendiri
Sumber Daya Manusia
10. Siapa saja yang mampu untuk dimasukkan dalam kepengurusan pelaksanaan
outdoor study ?
a. Cukup guru saja
b. Guru dan karyawan sekolah
c. Guru, karyawan sekolah dan siswa
d. Semua anggota dari sekolah
11. Mampukah orang yang ditunjuk dalam kepengurusan untuk melaksanakan
tugas dengan baik ?
a. Sangat diragukan

c. Cukup mampu

b. Diragukan

d. Sangat mampu

Sarana Prasarana
12. Apakah sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan outdoor study ?
a. Sama sekali tidak punya

c. Punya, ada beberapa

b. Punya, tapi hanya sedikit

d. Punya dan sangat lengkap

13. Apakah sarana prasarana yang dimiliki sekolah mencukupi untuk pelaksanaan
outdoor study, bagaimana cara mengatasi apabila kekurangan ?
a. Sangat kurang, sekolah harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
b. Ada beberapa yang kurang, namun sekolah akan bekerjasama dengan
pihak lain
c. Cukup lenkap, dan sekolah bisa mengusahakan apabila kurang
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d. Sudah sangat lengkap, tidak perlu ditambah lagi
LAMPIRAN 5
INSTRUMEN PENELITIAN
ANGKET UNTUK GURU
Hari/Tanggal

:

Nama Responden

:

Jabatan

:

Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya !
Pemahaman Guru Tentang Metode Outdoor Study
1. Seberapa paham anda tentang metode oudoor study ?
1. Tidak paham sama sekali

c. Paham

2. Kurang paham

d. Sangat paham

2. Darimana anda mempelajari dan memahami metode outdoor study ?
a. Dari teman
b. Hanya membaca buku
c. Ikut diklat dan membaca buku
d. Ikut seminar, diklat dan membaca buku
3. Pernahkah anda mengikuti pelatihan tentang metode outdoor study ?
a. Tidak pernah ikut
b. Pernah, tapi jarang ikut
c. Pernah ikut beberapa kali
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d. Selalu ikut jika ada
Keterbatasan Waktu
4. Cukupkah alokasi waktu yang diberikan untuk melaksanakan pembelajaran
dengan menggunakan metode outdoor study di sekolah ?
a. Tidak cukup

c. Cukup

b. Kurang cukup

d. Sangat cukup

5. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode
outdoor study anda memerlukan tambahan waktu ?
a. Ya, sangat perlu

c. Ya, tapi kurang perlu

b. Ya, perlu

d. Tidak perlu karena sudah cukup

Ketersediaan Lokasi Untuk Pengamatan
6. Apakah di lingkungan sekitar sekolah terdapat lokasi yang bisa digunakan
sebagai tempat pelaksanaan kegiatan outdoor study ?
a. Tidak ada sama sekali

c. Ada beberapa lokasi

b. Ada, tapi hanya sedikit

d. Ada banyak lokasi

7. Dimana lokasi anda melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
metode outdoor study ?
a. Harus keluar daerah

c. Disekitar sekolah

b. Masih dalam satu daerah

d. Cukup diluar kelas

Sikap Skeptis Guru Terhadap Metode Outdoor Study
8. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, perlukah anda menggunakan
metode outdoor study dalam pembelajaran ?
a. Tidak perlu

c. Perlu menggunakan
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b. Perlu, tapi tidak harus menggunakan d. Ya, sangat perlu
9. Menurut anda, bagaimana manfaat metode outdoor study dibandingkan
metode yang sering anda gunakan dalam pembelajaran ?
a. Tidak lebih bermanfaat

c. Sama dengan metode yang lain

b. Kurang bermanfaat

d. Lebih bermanfaat

Kemampuan Fisik
10. Apabila kondisi lokasi pengamatannya sulit, bagaimana kondisi fisik anda
apabila kegiatan tersebut cukup menguras tenaga ?
a. Sangat lemah
b. Lemah, tapi bisa mengatasinya sendiri
c. Hanya agak lemah sedikit dan masih bisa melanjutkan kegiatan
d. Tetap seperti biasa
11. Bagaimana cara anda mengatasi apabila kondisi fisik anda menurun pada saat
kegiatan outdoor study ?
a. Membutuhkan perawatan medis
b. Membutuhkan bantuan orang lain
c. Bisa mengatasi dengan membawa obat-obatan sendiri
d. Tidak perlu
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LAMPIRAN 6
INSTRUMEN PENELITIAN
ANGKET UNTUK SISWA
Hari/Tanggal

:

Nama Responden

:

Kelas

:

No. Absen

:

Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya !
Metode outdoor study atau yang sering disebut metode studi
lapangan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan diluar kelas
atau diluar sekolah. Apabila memungkinkan, kegiatan outdoor study bisa
dilakukan di lingkungan sekolah. Tetapi apabila tidak memungkinkan
dilaksanakan di sekolah, kegiatan outdoor study bisa dilaksanakan dengan
mengunjungi suatu lokasi sebagai obyek pengamatan.
Pertanyaan:
Persepsi Tentang Metode Outdoor Study atau Studi Lapangan
1. Apakah anda memahami tentang metode outdoor study ?
a. Tidak paham

c. Paham

b. Kurang paham

d. Sangat paham

2. Menurut anda, apakah metode outdoor study merupakan metode pembelajaran
yang menarik ?
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a. Tidak menarik

c. Menarik

b. Kurang menarik

d. Sangat menarik

Minat Terhadap Pelaksanaan Metode Outdoor Study
3. Setujukah anda apabila guru anda menggunakan metode outdoor study dalam
pembelajaran ?
a. Tidak setuju

c. Setuju

b. Kurang setuju

d. Sangat setuju

4. Berapa kali penggunaan metode outdoor study dalam pembelajaran Geografi
yang anda inginkan ?
a. Setahun sekali

c. Seminggu sekali

b. Sebulan sekali

d. Setiap pembelajaran

Keterbatasan Biaya
5. Bagaimana pendapat anda pabila kegiatan outdoor study dilaksanakan diluar
sekolah, sehingga anda memerlukan biaya ?
a. Tidak usah ikut

c. Tanya orang tua dulu

b. Mikir-mikir dulu

d. Setuju-setuju saja

6. Apakah anda sanggup apabila dalam pelaksanaan outdoor study dibutuhkan
biaya yang cukup mahal ?
a. Tidak sanggup

c. Sanggup

b. Kurang sanggup

d. Sangat sanggup

Kemampuan Fisik
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7. Apabila kegiatan outdoor study dilaksanakan di lokasi yang jauh, bagaimana
kondisi fisik anda apabila melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan
?
a. Tidak mampu, karena kondisi fisik saya sangat lemah
b. Mampu, tapi fisik saya lemah
c. Mampu, dengan mempersiapkan obat-obatan
d. Mampu dan fisik saya tetap seperti biasa
8. Bagaimana cara mengatasi apabila kondisi fisik anda menurun pada saat
pelaksanaan outdoor study ?
a. Membutuhkan perawatan medis

c. Bisa mengatasinya sendiri

b. Membutuhkan bantuan orang lain

d. Tidak perlu
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LAMPIRAN 7
INSTRUMEN PENELITIAN
ANGKET UNTUK ORANG TUA SISWA
Hari/Tanggal

:

Nama Responden

:

Orang tua dari

:

Berilah tanda ( X ) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya !
Metode outdoor study atau sering disebut metode studi lapangan merupakan
metode pembelajaran yang dilakukan diluar sekolah dengan mengunjungi lokasi
yang dijadikan sebagai tempat pengamatan. Dengan menggunakan metode studi
lapangan diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga prestasi
belajarnya juga bisa meningkat.
Pertanyaan:
Biaya
1. Apakah anda sanggup apabila putra/putri anda memerlukan biaya yang cukup
besar untuk pelaksanaan studi lapangan ?
a. Tidak sanggup

c. Sanggup

b. Kurang sanggup

d. Sangat sanggup

2. Berapa rata-rata penghasilan anda dalam satu bulan ?
a. Kurang dari 500 ribu/bulan

c. 1 juta-1,5 juta/bulan

b. 500 ribu-1 juta/bulan

d. Lebih dari 1,5 juta/bulan
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Kesehatan Anak
3. Pelaksanaan studi lapangan di lokasi yang jauh dari sekolah, akan
berpengaruh pada kesehatan siswa. Apakah putra/putri anda memiliki
gangguan kesehatan dan seriuskah gangguan kesehatan tersebut ?
a. Ya, sangat serius
b. Ya, tapi tidak serius
c. Ya, tapi tidak serius dan hanya kadang-kadang saja
d. Tidak sama sekali
4. Bagaimana anda menghadapi apabila putra/putri anda mengalami gangguan
kesehatan dirumah ?
a. Membawanya ke rumah sakit dan harus dirawat di rumah sakit
b. Memanggil dokter ke rumah, karena sudah tidak bisa bangun
c. Cukup dibawa ke klinik
d. Cukup dengan minum obat saja
Keamanan
5. Menjaga keamanan sangat penting dalam kegiatan studi lapangan. Menurut
anda, apa yang harus dilakukan sekolah untuk menjaga keamanan dalam
kegiatan studi lapangan ?
a. Bekerjasama dengan kepolisian
b. Bekerjasama dengan pihak keamanan obyek yang dikunjungi
c. Berkoordinasi dengan karyawan sekolah
d. Membiarkan siswa menjaga keamanan sendiri
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6. Apakah anda dapat mempercayakan keamanan putra/putri anda kepada
sekolah ?
a. Sama sekali tidak percaya

c. Cukup percaya

b. Percaya tidak percaya

d. Sangat percaya
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LAMPIRAN 8
INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK SEKOLAH
Hari/Tanggal

:

Nama Sekolah

:

Nama Responden

:

Jabatan

:

Pertanyaan
1. Bagaimana tanggapan sekolah tentang pelaksanaan outdoor study dalam
pembelajaran ?
Jawaban: “Menurut saya, apabila metode tersebut dapat meningkatkan
motivasi, minat dan prestasi siwa, efektif, efisien dan bermanfaat,
maka pihak sekolah pasti mendukung. Tapi perlu diingat kegiatan
apapun tidak boleh mengganggu ataupun menghambat kegiatan
yang lain”.
2. Bagaimana tanggapan sekolah apabila ada guru yang melaksanakan outdoor
study di dalam lingkungan sekolah ?
Jawaban: “Tidak

apa-apa,

asalkan

tidak

mengganggu

kegiatan

pembelajaran dari guru lain. Tapi, apabila mengganggu pelajaran
guru lain sebaiknya tidak dilakukan di dalam sekolah dan
dilakukan di luar sekolah. Dengan catatan semua siswa sudah ada
di dalam kelas ketika memasuki pergantian jam pelajaran”.
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3. Apabila dalam pelaksanaan outdoor study diperlukan biaya yang besar,
bagaimana sekolah menanggapi hal tersebut ?
Jawaban: ”Kami tidak bisa memutuskan secara sepihak dan dengan tergesagesa. Untuk membahas hal tersebut, sekolah akan mengadakan
diskusi yang melibatkan semua pihak yang terkait. Hasil dari
diskusi tersebut, harus harus diberitahukan kepada orang tua
siswa guna mendapatkan persetujuan dari para orang tua siswa.
Pihak sekolah juga akan mengusahakan penyediaan bantuan bagi
siswa yang benar-benar tidak mampu”.
4. Koordinasi dalam hal apa saja dan dengan siapa saja yang akan dilakukan
sekolah ?
Jawaban: “Apabila pelaksanaan outdoor study hanya dilakukan di
lingkungan sekolah, saya kira hanya diperlukan koordinasi antara
guru-guru yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Tapi
apabila kegiatan studi lapangan dilaksanakan di lokasi yang jauh
dari sekolah, mak diperlukan transportasi. Oleh karena itu
sekolah akan berkoordinasi dengan biro perjalanan, serta akan
berkoordinasi

dengan

siswa

dan

guru

untuk

membentuk

kepanitiaan”.
5. Langkah apa yang dilakukan sekolah terkait masalah keamanan dalam
pelaksanaan outdoor study ?
Jawaban: “Apabila kita menggunakan jasa dari biro perjalanan, sekolah
dapat menyerahkan masalah keamanan kepada pihak biro. Tapi
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apabila pelaksanaan studi lapangan hanya di lingkungan sekitar
sekolah sehingga tidak menggunakan biro, sekolah dapat
menyerahkan masalah keamanan kepada guru. Terserah gurunya
mau meminta bantuan pada siapa, sama penjaga sekolah juga
boleh atau juga bisa sama satapam sekolah. Tapi harus diingat,
keamanan siswa merupakan hal yang paling penting dalam
pelaksanaan studi lapangan”.
6. Siapa yang akan ditunjuk oleh sekolah untuk membantu pelaksanaan outdoor
study, apakah mereka mampu ?
Jawaban: “Sekolah tidak pernah meragukan kemampuan para pegawai dan
staf mas, jadi sekolah dapat menunjuk semua guru ataupun staf
untuk membantu pelaksanaan outdoor study. Tapi kami dalam
menunjuk seseorang itu juga harus memperhatikan kebutuhan
dalam pelaksanaan studi lapangan. Selain itu juga kita harus
melihat kegiatan atau kesibukan orang yang kita tunjuk”.
7. Adakah sarana prasarana yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan dalam
pelaksanaan outdoor study ?
Jawaban: “Sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai,
tergantung kebutuhan dalam pelaksanaan studi lapangannya.
Kami memiliki beberapa megaphone untuk mengkoordinasikan
siswa di lapangan. Untuk sarana prasarana insyaAlloh cukuplah”.
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LAMPIRAN 9
INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU
Hari/Tanggal

:

Nama Responden

:

Jabatan

:

Pertanyaan
1. Apa yang anda ketahui tentang metode outdoor study ?
Jawaban: “Yang saya tau metode outdoor study adalah metode pembelajaran
yang dilakukan diluar kelas dengan memanfaatkan lingkungan
sekitar sebagai sarana pembelajaran yang dapat diamati oleh
siswa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk
memecahkan suatu permasalahan”.
2. Menurut anda, apa yang membedakan metode outdoor study dengan metode
lain ?
Jawaban: “Menurut saya metode outdoor study dapat melatih siswa untuk
memperoleh pengalaman dari pengamatan yang dilakukan,
sehingga siswa dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari
pada kehidupan sehari-hari. Sementara metode yang lain tidak”.
3. Cukupkah alokasi waktu yang ada dipergunakan untuk melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan metode outdoor study ?
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Jawaban: “Tidak cukup mas, dalam pelaksanaan outdoor study dibutuhakn
waktu yang lama. Tapi meskipun hanya sedikit untuk materi
tertentu alokasi waktu yang disediakan cukup untuk melaksanakan
outdoor study, dengan hanya melaksanakannya di lingkungan
sekolah”.
4. Dimana lokasi yang dapat anda manfaatkan untuk melaksanakan outdoor
study ?
Jawaban: “Ada beberapa lokasi di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk
melaksanakan outdoor study. Seperti di samping lapangan sepak
boal, di samping musholla, dan di depan depan perpustakaan juga
bisa. Tetapi jika tidak memungkinkan dilaksanakan di sekolah,
maka pelaksanaan outdoor study bisa dilakukan diluar sekolah
yang lokasinya memungkinkan dilaksanakannya kegiatan outdoor
study”.
5. Menurut anda, apa kekurangan metode outdoor study dibandingkan dengan
metode yang biasa anda gunakan dalam pembelajaran?
Jawaban: “Untuk melaksanakan outdoor study diperlukan perencanaan dan
persiapan yang matang, tidak seperti metode yang sudah biasa
saya gunakan. Pelaksanaan outdoor study juga memerlukan waktu
yang panjang. Pada intinya metode outdoor study sulit untuk
dilaksanakan dalam pembelajaran”.
6. Bagaimana kondisi fisik anda apabila pelaksanaan outdoor study di lokasi
yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama ?
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Jawaban: “Kondisi lokasi pengamatan memang sangat mempengaruhi
kondisi fisik saya, tapi hal itu bisa diatasi dengan beristirahat
sejenak bila merasa lelah. Serta saya juga pasti akan membawa
obat-obatan yang dibutuhkan”.
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LAMPIRAN 10

95
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LAMPIRAN 11
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LAMPIRAN 12
PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET
Rumus:
r

(∑ x)(∑ y)
N
=
(∑ y)
(∑ x)
∑x −
∑y −
N
N
∑ xy −

Kriteria:
Butir angket valid jika rxy > rtabel
Perhitungan:
1. Berikut ini perhitungan validitas angket untuk siswa pada butir nomor 1.
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh:
rxy

178 x 1416
3308 −
77
=
(178)
(1421)
438 − 77
26589 − 77

rxy = 0.336
Pada α = 5% dengan N = 77 diperoleh rtabel = 0.195
Karena rxy > rtabel , maka angket nomor 1 valid.
2. Berikut ini perhitungan validitas angket untuk orang tua pada butir nomor 1.
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh:
rxy

182 x 1090
2604 −
77
=
(182)
(1090)
482 − 77
15744 − 77

rxy = 0.671
Pada α = 5% dengan N = 77 diperoleh rtabel = 0.195
Karena rxy > rtabel , maka angket nomor 1 valid.
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LAMPIRAN 13
PERHITUNGAN RELIABILITAS ANGKET
Rumus:
r

=

∑σ
k
1−
k−1
σ

Kriteia:
Apabila r

> rtabel , maka angket tersebut reliabel.

Perhitungan:
1. Berikut ini perhitungan reliabilitas angket untuk siswa:
a. Varians total
σ

=

(∑ Y)
N
N

∑Y −

(1421)
77
77

26589 −

σ

=

σ

= 4.741

b. Varians butir
σ

σ

=

=

(178)
77 = 0.349
77

438 −

(150)
77 = 0.313
77

316 −

Dan seterusnya sampai
(188)
77 = 0.645
77

508 −

σ

=

∑σ

= 3.425

c. Koefisien reliabilitas
r

=

8
3.425
1−
8−1
4.741
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r

= 1.143 x 0.228

r

= 0.317

Pada α = 5% dengan N = 77 diperoleh rtabel = 0.195
Karena r11 > rtabel , maka angket tersebut reliabel.
2. Berikut ini perhitungan reliabilitas angket untuk orang tua:
a. Varians total
σ

=

(∑ Y)
N
N

∑Y −

(1090)
77
77

15744 −

σ

=

σ

= 4.079

b. Varians butir
σ

σ

=

=

(182)
77 = 0.682
77

482 −

(185)
77 = 0.533
77

485 −

Dan seterusnya sampai
(140)
77 = 0.203
77

270 −

σ

=

∑σ

= 2.936

c. Koefisien reliabilitas
6
2.936
1−
6−1
4.079

r

=

r

= 1.2 x 0.201

r

= 0.336
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Pada α = 5% dengan N = 77 diperoleh rtabel = 0.195
Karena r11 > rtabel , maka angket tersebut reliabel.
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LAMPIRAN 14

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT
Taraf Signifikasi

Taraf Signifikasi

Taraf Signifikasi

N

5%

1%

N

5%

1%

N

5%

1%

3

0.997

0.999

27

0.381

0.487

55

0.266

0.345

4

0.95

0.99

28

0.374

0.478

60

0.254

0.33

5

0.878

0.959

29

0.367

0.47

65

0.244

0.317

6

0.811

0.917

30

0.361

0.463

70

0.235

0.306

7

0.754

0.874

31

0.355

0.456

75

0.227

0.296

8

0.707

0.834

32

0.349

0.449

80

0.22

0.286

9

0.666

0.798

33

0.344

0.442

85

0.213

0.278

10

0.632

0.765

34

0.339

0.436

90

0.207

0.27

11

0.602

0.735

35

0.334

0.43

95

0.202

0.263

12

0.576

0.708

36

0.329

0.424

100

0.195

0.256

13

0.553

0.684

37

0.325

0.418

125

0.176

0.23

14

0.532

0.661

38

0.32

0.413

150

0.159

0.21

15

0.514

0.641

39

0.316

0.408

175

0.148

0.194

16

0.497

0.623

40

0.312

0.403

200

0.138

0.181

17

0.482

0.606

41

0.308

0.398

300

0.113

0.148

18

0.468

0.59

42

0.304

0.393

400

0.098

0.128

19

0.456

0.575

43

0.301

0.389

500

0.088

0.115

20

0.444

0.561

44

0.297

0.384

600

0.08

0.105

21

0.433

0.549

45

0.294

0.38

700

0.074

0.097

22

0.423

0.537

46

0.291

0.376

800

0.07

0.091

23

0.413

0.526

47

0.288

0.372

900

0.065

0.086

24

0.404

0.515

48

0.284

0.368

1000

0.062

0.081

25

0.396

0.505

49

0.281

0.364

26

0.388

0.496

50

0.279

0.361

103

LAMPIRAN 15

104

105

106

LAMPIRAN 16

107

108

109

110

111

112

113

LAMPIRAN 17
ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE
1. Hamabatan Dari Pihak Sekolah
a. Kebijakan Sekolah
Data maksimal

=

4 x 3 = 12

= 100%

Data minimal

=

1x3 =3

= 25%

Range

=

9–3 =9

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

9:4

Interval skor
9,75 < skor ≤ 12,0
7,5 < skor ≤ 9,75
5,25 < skor ≤ 7,5
3,0 < skor ≤ 5,25

= 2.25 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

b. Biaya
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

c. Koordinasi
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas
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=
Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

6:4

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

d. Keamanan
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

e. Sumber Daya Manusia
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

f. Sarana Prasarana
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%
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Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

2. Hambatan Dari Guru
a. Pemahaman Tentang Metode Outdoor Study
Data maksimal

=

4 x 3 = 12

= 100%

Data minimal

=

1x3 =3

= 25%

Range

=

9–3 =9

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

9:4

Interval skor
9,75 < skor ≤ 12,0
7,5 < skor ≤ 9,75
5,25 < skor ≤ 7,5
3,0 < skor ≤ 5,25

= 2.25 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

b. Waktu
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

c. Lokasi
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%
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Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

d. Sikap Skeptis Terhadap Metode Outdoor Study
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

e. Kemampuan Fisik
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
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3. Hambatan Dari Siswa
a. Persepsi Terhadap Metode Outdoor Study
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

b. Minat Terhadap Metode Outdoor Study
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

c. Biaya
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

= 1.5 = 18.75%
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Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

d. Kemampuan Fisik
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

4. Hambatan Dari Orang Tua
a. Biaya
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

b. Kesehatan Anak
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%
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Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

c. Keamanan
Data maksimal

=

4x2 =8

= 100%

Data minimal

=

1x2 =2

= 25%

Range

=

8–2 =6

= 75%

Interval

=

range : banyak kelas

=

6:4

Interval skor
6,5 < skor ≤ 8,0
5,0 < skor ≤ 6,5
3,5 < skor ≤ 5,0
2,0 < skor ≤ 3,5

= 1.5 = 18.75%

Interval persentase
81,25% < % ≤ 100%
62,5% < % ≤ 81,25%
43,75% < % ≤ 62,5%
25,0% < % ≤ 43,75%

Kriteria Hambatan
Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah

