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Dalam mata pelajaran geografi di sekolah-sekolah, 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 berhadapan pada permasalahan praktis di sekelilingnya. 
Hal ini sesuai dengan studi analisa geografi yang meliputi analisis gejala manusia 
dengan gejala alam, analisa penyebaran, interelasinya dan interaksinya dalam 
ruang. Salah satu bentuk belajar mengajar yang tepat untuk mencapai tujuan 
tersebut yaitu dengan belajar mengajar di luar kelas, salah satunya melalui 
kegiatan karyawisata. Kegiatan karyawisata dapat mengarahkan siswa untuk 
mencocokkan hal-hal yang mereka peroleh di dalam kelas dengan kenyataan di 
masyarakat maupun pada kenyataan di lingkungan sekitarnya. 

Permasalahan yang yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana 
pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata? 2) bagaimana pelaksanaan 
kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang? 3) seberapa besar kontribusi 
pelaksanan karyawisata terhadap hasil    belajar  mata pelajaran geografi?. 
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 1) pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata. 2) pelaksanaan 
kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang. 3) kontribusi pelaksanaan 
karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa yang melaksanakan karyawisata 
yaitu 287 siswa. Cara pengambilan sampel yaitu Proportional Random Sampling, 
dengan pengambilan proporsi sampel sebanyak 20% di dapat sampel sebanyak 56 
siswa. Variabel yang diteliti adalah: 1) persiapan karyawisata. 2) pelaksanaan 
karyawisata. 3) tindak lanjut karyawisata. 4) hasil belajar mata geografi. 
Pengumpulan data yang digunakan yaitu angket/kuesioner, observasi, dan tes. 
Data yang diperoleh  dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif persentase, 
korelasi product moment dan analisis regresi.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan karyawisata yang 
dilakukan oleh SMP Negeri 22 Semarang sesuai dengan tahapan-tahapan dalam 
karyawisata yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Pada tahapan 
persiapan keikutsertaan siswa dalam kepanitiaan dalam kategori kurang yaitu 
25%, keikut sertaan siswa dalam penetapan tujuan wisata dalam kriteria kurang 
yaitu 19,6% dan mempersiapkan perlengkapan belajar dalam kriteria baik yaitu 
96,4%. Pada tahapan pelaksanaan, memperhatikan obyek karyawisata dalam 
kriteria baik  yaitu sebesar 98,2%, mendengarkan dan mencatat informasi dalam 
kriteria baik yaitu sebesar  91,1% dan kegiatan tanya jawab dalam kriteria cukup 
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yaitu sebesar 67,9%. Pada tahapan tindak lanjut membuat laporan hasil 
karyawisata dalam kriteria baik yaitu 89,3% dan mendiskusikan hasil kegiatan 
karyawisata dalam kriteria cukup sebayak 64,3%. Hal ini membuktikan kegiatan 
karyawisata yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan karyawisata. 
Diperoleh Fhitung untuk uji kebermaknaan regresi sebesar 14,112. Pada taraf 
signifikansi 5% dengan dk = 1 dan dk = 54 diperoleh F tabel = 4,020. Karena Fhitung 
> Ftabel yang berarti bahwa model  regresi tersebut signifikan, atau ada 
pengaruhnya pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran 
geografi. Sedangkan kontribusi pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar 
mata pelajaran geografi sebesar 20,7%. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
karyawisata yang dilakukan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang yang 
dilaksanakan sebagai metode dalam kegiatan belajar mengajar geografi dalam 
tahap-tahap pelaksanaannya sesuai dengan teori yang ada. Pelaksanaan 
karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang berjalan dengan baik semua siswa dapat 
memahami pembelajaran yang ada. Dari pejelasan yang diberikan guru dan guide 
siswa mencatat dan mengigatnya, ini terbukti dari peningkatan nilai tes yang 
diberikan sebelum dan setelah melaksanankan karyawisata. Kegiatan karyawisata 
memberikan kontribusi hasil belajar mata pelajaran geografi sebesar 20,7%, ini 
menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa setelah melaksanakan 
karyawisata. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru-guru mata 
pelajaran geografi untuk menggunakan metode karyawisata ini sebagai metode 
pembelajaran. Dalam kegiatan wisata yang dilakukan oleh sekolah setiap tahun 
hendaknya jangan hanya kegiatan jalan-jalan semata tetapi juga sebagai salah satu 
bentuk pembelajaran diluar kelas yang mengasikkan dan dapat meningkatkan 
prestasi belajar.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 

1989 tentang sistem pendidikan Nasional tercatum tujuan pendidikan nasional 

yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berhati luhur, berkepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Anonim, 1993: 

281). 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, pengajaran geografi 

memiliki tujuan umum dan nilai-nilai yang dapat diperoleh, antara lain 

meliputi : menanamkan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran akan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa, menanamkan kesadaran akan keharusan bekerja, 

mampu membudayakan kesadaran akan keharusan bekerja, mampu 

membudayakan alam sekitar dan memanfaatkan kekayaannya. 

Pengajaran geografi pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan 

kemampuan siswa mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan 

dalam kaitannya dengan keruangan dan kewilayahan, mengembangkan sikap 

positif rasional untuk menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat 

adanya pengaruh lingkungan.  
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Tujuan pendidikan nasional dan tujuan pengajaran akan tercapai 

apabila tercapai iklim proses belajar mengajar yang kondusif. Setiap 

pengajaran harus meliputi pengalaman belajar siswa diarahkan pada tiga 

tujuan pengajaran yaitu : Kognitif (pengetahuan dan kemampuan), Afektif 

(sikap, emosi, perhatian dan nilai), serta Psikomotorik (ketrampilan). 

Kegiatan belajar mengajar dapat tercipta 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, ia menggunakan metode mengajar yang tepat dan 

tersediannya media pengajaran yang sesuai. Hal ini 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. 

Dalam mata pelajaran geografi di sekolah-sekolah, 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 berhadapan pada permasalahan 

praktis di sekelilingnya. Hal ini sesuai dengan studi analisa geografi yang 

meliputi analisis gejala manusia dengan gejala alam, analisa penyebaran, 

interelasinya dan interaksinya dalam ruang (Sumaatmadja, 1988: 35). 

Salah satu bentuk belajar mengajar yang tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu dengan belajar mengajar di luar kelas, salah satunya melalui 



 
 

3

kegiatan karyawisata. Kegiatan karyawisata ini ditampilkan karena dalam 

suasana belajar mengajar di lingkungan sekolah-sekolah sering dijumpai 

beberapa masalah. Para siswa meskipun mendapatkan nilai-nilai yang bagus 

dalam sejumlah mata pelajaran, namun mereka tampak kurang mampu 

menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, ketrampilan, maupun 

sikap ke dalam situasi yang lain (Semiawan, 1992: 6). 

Kegiatan karyawisata tidak berarti melakukan kegiatan yang memakan 

waktu lama dan biaya yang besar, akan tetapi kegiatan karyawisata ini 

merupakan suatu kunjungan ke obyek tertentu di luar lingkungan sekolah yang 

ada dalam bimbingan guru, yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

instruksional tertentu ( Sumaatmadja, 1984: 113). 

Dengan karyawisata, siswa akan memiliki dorongan-dorongan minat 

dan perhatian terhadap apa yang dipelajarinya, dorongan untuk melihat 

kenyataan, dan dorongan untuk menemukan sendiri hal-hal yang menarik 

perhatian (Sumaatmadja, 1984: 112). Kegiatan karyawisata dapat 

mengarahkan siswa untuk mencocokkan hal-hal yang mereka peroleh di dalam 

kelas dengan kenyataan di masyarakat maupun pada kenyataan di lingkungan 

sekitarnya. Sehingga melalui kegiatan karyawisata ini diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran Geografi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul sebagai 

berikut : “ Kontribusi pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS geografi kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang tahun 2007”. 
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B. Permasalahan 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, terdapat masalah yang 

akan diteliti sesuai tentang pelaksanaan karyawiasata yaitu: 

1. bagaimana pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata?; 

2. bagaimana pelaksanaan kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 

Semarang?; 

3. seberapa besar kontribusi pelaksanan karyawisata terhadap hasil    belajar  

mata pelajaran geografi?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata; 

2. pelaksanaan kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang; 

3. kontribusi pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran 

geografi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, 

sebagai: 

1. masukan terhadap pelaksanaan kegiatan karyawisata disekolah-sekolah; 

2.  masukan bagi  guru untuk menggunakan kegiatan karyawisata  sebagai 

metode pengajaran.  
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E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dan memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap obyek penelitian maka dikemukakan penegasan istilah-

istilah yang terdapat dalam rumusan judul adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi  

Kontribusi merupakan sumbangan yaitu pemberian sesuatu sebagai 

bantuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 867). Dari pegertian 

kontribusi tersebut maka yang dimaksud kontribusi dipenelitian ini adalah 

sumbangan dari pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata 

pelajaran geografi. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan berarti perihal (perbuatan, usaha dan sebagainya) 

melaksanakan sesuatu (Poerwodarminto, 1984: 553). 

Dengan demikian pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini 

dapat ditegaskan sebagai perbuatan untuk mewujudkan rancangan kegiatan 

karyawisata. 

3. Karyawisata 

Karyawisata diberi batasan sebagai kegiatan belajar mengajar dengan 

mengunjungi obyek yang sebenarnya yang ada hubungannya dengan 

pelajaran tertentu (Suryobroto, 1986: 51). 

Menurut Sumaatmadja (1984: 113) yaitu suatu kunjungan ke obyek 

tertentu di luar lingkungan sekolah, yang ada di bawah bimbingan guru 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Dalam 
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penelitian ini karyawisata berarti suatu kunjungan ke obyek tertentu di luar 

lingkungan sekolah untuk memberikan pengalaman nyata pada siswa.  

4. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990: 22). Juga 

perubahan tingkah laku dalam dirinya yang menyangkut baik perubahan 

yang bersifat pengetahuan (kognitif), ketrampilan  (psikomotor) maupun 

yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Sadiman, 1986: 2). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar yaitu 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima pelajaran geografi 

setelah melakukan kegiatan karyawisata. 

5. Mata pelajaran IPS geografi 

Pelajaran IPS geografi yaitu tentang persamaan dan perbedaan gejala 

alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksinya antara manusia 

dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan/susunan 

keruangan dan kewilayahan (GBPP Geografi SLTP, 1993: 1).  

6. Deskripsi judul  

Kontribusi merupakan sumbangan pelaksanaan karyawisata terhadap 

hasil belajar geografi. Sedangkan pelaksanaan merupakan kegiatan 

karyawisata. 

Karyawisata sendiri yaitu suatu kunjungan ke obyek tertentu keluar 

sekolah untuk memberikan pengalaman nyata pada siswa. Hasil belajar 

yang ingin dicapai yaitu pengetahuan siswa mengenai pengalaman yang 
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didapatkan selama karyawisata diukur dengan tes ulangan harian setelah 

karyawisata. Judul dalam penelitian ini mengarahkan pada sumbangan 

kegiatan karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran geografi. 

 

F. Sitematika 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 

masing-masing bagian skripsi. 

1.  Bagian Awal Skripsi 

 Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, 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 alasan pemilihan judul, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan teori-teori yang dijadikan landasan 

bagi penulis untuk membahas permasalahan yang muncul 
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dalam penelitian, seperti berikut, pertanian bawang merah, 

tinjauan mengenai pendidikan, tinjauan tingkat pendapatan. 

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 

saran-saran yang berkaitan dengan simpulan. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Berisi daftar pustaka sebagai acuan dan lampiran-lampiran yang 

mendukung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam landasan teori ini akan dibahas teori-teori yang mendasari pola 

pikir penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu definisi belajar, pengertian belajar, 

hasil belajar, mata pelajaran IPS geografi, media pendidikan dan kegiatan 

karyawisata. 

A. Definisi Belajar  

Menurut Gangne belajar merupakan disposisi atau kecakapan manusia 

yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan prilaku itu 

tidak berasal dari proses pertumbuhan (Anonim, 2004: 4). 

Suparno (2001: 2) belajar yaitu suatu aktifitas yang menimbulkan 

perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang 

dilakukan. Perubahan-perubahan tersebut tidak disebabkan faktor kelemahan, 

kematangan ataupun karena mengkonsumsi obat. 

Selanjutnya Edi (1995: 249) menyimpulkan tentang pengertian belajar 

yaitu: 

1. bahwa belajar itu menambah perubahan (dalam arti behavioral chage, 

aktual maupun potensial); 

2. bahwa perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan 

baru; 

3. bahwa perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja). 
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Sementara itu Anonim (2004: 2) menggungkapkan bahwa konsep 

tentang belajar mengandung unsur utama yaitu: 

1. belajar berkaitan dengan perubahan prilaku; 

2. perubahan prilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; 

3. perubahan prilaku karena belajar bersifat relatif permanent. 

Dapat disimpulkan dari keempat 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 yang terjadi melalui latihan atau pengalaman 

dan perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir dari pada suatu 

periode waktu yang cukup panjang di mana berapa lama periode waktu itu 

berlangsung. 

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.   
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B. Pengertian Pengajaran 

Pengajaran adalah suatu usaha yang bersifat sadar tujuan, terarah pada 

perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik (Sumaatmadja, 1984: 

71). 

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 dan salah satu 

metode yang dilakukan yaitu dengan kegiatan karyawisata. Dengan 

karyawisata materi pelajaran yang diperoleh siswa dapat dibuktikan langsung 

dilapangan sehingga ada keterkaitan antara materi pelajaran, metode maupun 

alat evaluasi. 

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 keistimewaan atau kemampuan dari guru itu sendiri untuk dilatih 

dan dikembangkan lebih lanjut agar benar-benar menguasai dalam bidangnya. 

Sebagai guru yang profesional, dengan sendirinya dituntut memiliki 

kemampuan dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, kemampuan tersebut 

dinamakan dengan kompetensi guru. 
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Guru atau pendidik merupakan subjek pembelajaran siswa. 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 pembelajar. 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 bahan 

yang akan diajarkan. Kompetensi  pribadi yaitu perilaku yang patut dilakukan 

sesuai dengan perannya sebagai pendidik, contohnya peribadi yang 

mengambarkan sikap, dan perilaku yang positif yang patut ditampilkan oleh 

seorang pendidik. Sedangkan kompetensi sosial, antara lain terrefleksikan oleh 

kemampuan pendidik untuk berinteraksi secara lancar dengan pihak lain 

Sardiman (1994: 161) Kompetensi profesional adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki guru sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab 

di sekolah, yaitu sebagi berikut : 

1. kemampuan menguasai bahan materi; 

2. kemampuan mengelola program belajar mengajar; 

3. kemampuan mengelola kelas; 

4. kemampuan menggunakan media atau sumber; 

5. kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan; 

6. kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar; 

7. kemampuan menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran; 
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8. kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan (BP); 

9. kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; 

10. kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 

Berdasarkan sepuluh kompetensi guru tersebut diatas, kemampuan 

menguasai materi mendapat urutan pertama. Makin banyak seorang guru 

menguasai materi, makin bebas ia menggunakan metode mengajar untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

C. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990: 22). 

Gangne dalam Sudjana (1990: 22) membagi lima kategori hasil 

belajar, yakni : informasi verbal, ketrampilan intelektual, strategi kognitif, 

sikap dan ketrampilan motoris. Horward Kingsley dalam Sudjana (1990: 22) 

membagi tiga macam hasil belajar, yakni: ketrampilan dan kebiasaan, 

pengertian dan pengetahuan serta sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis 

hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis membaginya menjadi tiga 
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ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris (Sudjana, 

1990: 22-23). 

1. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisa, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi. 

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban, atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah pisikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah pisikomotoris, yakni 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpresif.   

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar.  Di antara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

pelajaran. 

 

D. Mata Pelajaran IPS Geografi 

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari 

kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, 

sejarah, antropologi, sosiologi dan tata negara. Dalam sekolah lanjutan tingkat 
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pertama program pengajaran IPS hanya mencakup bahan kajian Geografi, 

Ekonomi, dan Sejarah. 

Geografi adalah pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan gejala 

alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan 

dan kewilayahan. 

Pengajaran goegrafi berfungsi mengembangkan kemampuan siswa 

dalam mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam kaitannya 

dengan keruangan dan kewilayahan serta mengembangkan sikap positif dan 

rasional dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya 

pengaruh manusia terhadap lingkungannya (GBPP Geografi SLTP, 1993: 1). 

Pengajaran geografi di sekolah bertujuan agar siswa mampu 

memahami gejala lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas 

satuan wilayah serta permasalahan yang dihadapi akibat adanya saling 

pengaruh antara manusia dan lingkungannya. 

Ruang lingkup pengajaran geografi meliputi hal-hal berikut. 

1. Gejala lingkungan alam dan kehidupan dalam kaitannya dengan 

hubungan/susunan keruangan dan kewilayahan serta konsep/pengertian 

yang bersangkutan. 

2. Pengetahuan peta, gambar, dan grafik untuk memudahkan pemahaman 

gejala fisik dan kehidupan, persebaran, hubungan dan susunan 

keruangannya. 
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3. Satuan-satuan wilayah dengan ciri khas masing-masing serta saling 

hubungan/pengaruh satu dengan yang lainnya. 

4. Kemanfaatan dan permasalahan gejala fisik dan kehidupan yang ditemui 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Geografi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai obyek tersendiri yaitu 

muka bumi sebagian atau keseluruhan sebagian kebulatan. Hal ini berarti 

bahwa pengajaran ilmu pengetahuan sosial khususnya geografi akan selalu 

berkenaan dengan ruang dan tidak lepas dari unsur-unsur fisis 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 di lapangan. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah telah membawa suatu 

perubahan yang simultan dalam bidang pendidikan, serta pemerintahan telah 

menetapkan kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi (KBK). 

Kurikulum 2004 berorentasi pada keunggulan kompetitif sesuai 

dengan visi dan misi pendidikan nasional menekankan kepada sasaran 

kegiatan pembelajaran agar anak didik memperoleh kompetensi yang 

diharapkan. Kurikulum tersebut memuat dua komponen penting, yakni 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar. 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 
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pembelajaran dikelas. Materi pokok kurikulum berbasis kompetensi pada 

siswa kelas VIII sebagai berikut. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar, Indikator, Materi Pokok 

Standar Kompetensi: 1. Kemampuan memahami proses pembentukan kepribadian   

manusia. 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

1.1 Kemampuan 

menyikapi 

keanekaragaman 

proses sosial 

 

Mengidentifikasi jenis-jenis proses 

sosial. 

Membedakan sumber-sumber proses 

sosial. 

Menentukan sikap dalam menghadapi 

keragaman hubungan sosial untuk 

mewujudkan keselarasan sosial. 

Proses sosial 

 

1.2 Kemampuan 

menganalisis 

peran pranata 

sosial mengatur 

hubungan-

hubungan sosial. 

 

Mendeskripsikan peran pranata keluarga 

dalam pembentukan kepribadian  

Memberikan contoh peran pranata 

agama dalam mengatur hubungan 

manusia dengan lingkungan alam. 

Memberikan contoh pranata ekonomi 

yang mengatur perilaku manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam. 

Mendeskripsikan peran pranata 

 

Pranata Sosial 
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pendidikan dalam pembentukan waraga 

masyarakat yang baik. 

Mengurangi peran pranata politik dalam 

pembentukan warga negara yang baik. 

 

Standar Kompetensi: 2. Kemampuan memahami dinamika kependudukan dan 

pembagunan berwawasan lingkungan 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

2.1 Kemampuan 

membuat grafik 

dan peta tematik 

yang 

mengambarkan 

persebaran objek 

geografi. 

 

 

Menggunakan skala untuk menghitung 

jarak dan luas wilayah. 

Mengkonversi berbagai jenis skala peta. 

Menggolongkan data geografis dengan 

menggunakan simbol peta. 

Menentukan letak dan nama (toponimi) 

unsur geografis. 

Membuat peta tematik objek geografi.  

Peta Tematik 

 

2.2 Kemampuan 

mendeskripsikan 

keterkaitan unsur-

unsur fisik 

wilayah. 

 

Menunjukkan letak geografi (posisi 

georafis, letak geografis) Indonesia. 

Menganalisis hubungan posisi geografis 

dengan perubahan musim di Indonesia 

Menyajikan informasi tentang arah angin 

 

Unsur Fisik 

Wilayah 

Indonesia 
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  muson di Indonesia. 

Mengidentifikasi penyebabab terjadinya 

perubahan musim dan menentukan bulan 

berlangsungnya musim hujan dan musim 

kemarau di wilayah Indonesia. 

Menyajikan Informasi persebaran flora 

dan fauna tipe Asia, tipe Australia, dan 

kaitannya dengan pembagian wilayah 

Wallacea dan Webber. 

Mendeskripsikaan persebaran jenis tanah 

dan pemanfaatannya di Indoneisa  

 

2.3 Kemampuan 

mendeskripsikan 

Unsur-unsur 

sosial. 

 

Mengidentifikasi permasalahan 

penduduk Indonesia (kualitas dan 

kuantitas), wilayah Indonesia, 

dampaknya dan upaya mengatasinya. 

Menunjukkan letak pusat-pusat kegiatan 

ekonomi penduduk di berbagai wilayah 

Indonesia. 

 

Unsur Sosial 

Wilayah 

Indonesia 

 

2.4 Kemampuan 

memahami 

perubahan 

 

Mendeskripsikan perkembangan jumlah 

penduduk Indonesia dalam kaitannya 

dengan perkembangan penduduk dunia. 

 

Dinamika 

Penduduk dan 

Unsur-
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dinamika 

penduduk dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya  

Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

(kelahiran dan kematian). 

Membandingkan tingkat kepadatan 

penduduk tiap provinsi dan pulau di 

Indonesia dan masalah yang terjadi 

karena kepadatan penduduk.  

Mendeskripsikan kondisi penduduk 

Indonesia berdasarkan bentuk piramida 

penduduk. 

Menghitung angka perbandingan laki-

laki perempuan (sex ratio) dan beban 

ketergantungan, serta mengartikan angka 

tersebut. 

Masalah-masalah yang terjadi akibat dari 

urbanisasi yang dialami oleh desa dan 

kota. 

Terjadinya percampuran budaya yang 

yang terjadi dikota. 

unsurnya. 
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Standar Kompetensi: 7. Kemampuan memahami bentuk-bentuk hubungan antara 

kelompok sosial 

 

(Permen Diknas, 2006: 420) 

Kompetensi Dasar Indikator  

2.5 Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan 

lingkungan hidup 

dalam 

pembangunan. 

Mengidentifikasi unsur-unsur 

lingkungan (unsur abiotik, unsur biotik, 

sosial budaya). 

Menfsirkan arti penting lingkungan bagi 

pelestarian yang berwawasan 

lingkungan. 

Mengidentifikasi bentuk-bentuk 

kerusakan lingkungan hidup dan faktor 

penyebabnya. 

Memberi contoh usaha pelestarian 

lingkungan hidup 

Mendeskripsikan tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional 

Lingungan 

Hidup dan 

Pelestariannya 

  

Menafsirkan hakekat pembangunan 

berwawasan lingkungan 

Mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan 

yang berwawasan lingkungan 
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Materi-materi ini yang di dapat siswa kelas VIII selama semester I dan 

semester II yang mereka aplikasikan atau mewujudkan kedalam kegiatan 

nyata yaitu kegiatan karyawisata. Dengan belajar di luar kelas seperti ini 

diharapkan siswa akan lebih paham mengenai materi yang mereka dapatkan, 

sehingga menambah daya ingat.  

Hal ini sesuai dengan perkembangan minat dan fase pertumbuhan 

anak, seyogyanya bidang studi geografi pada tingkat SD sampai SMU 

didasarkan pada hal-hal yang kongkrit menuju ketingkat abstrak lewat 

pengalaman nyata, pemakaian model, gambar-gambar, alat-alat bantu 

mengajar dan studi lapangan (Suharyono, 1988: 20-21). 

Pengajaran geografi tidak akan terwujud dengan baik bila hanya 

terpaku pada satu sumber belajar(guru) tetapi pengajaran georafi akan lebih 

baik bila menggunakan metode-metode dan alat-alat seperti kegaiatan 

karyawisata yang diharapkan dapat meningkatkan nilai mata pelajaran georafi.  

Pelajaran geografi lebih banyak terdapat dalam kehidupan nyata dan 

sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, maka geografi tidak cukup 

bila hanya belajar berfokus pada kelas dan pemanfaatan media seperti peta 

saja. Tetapi perlu disertai dengan berbagai macam kegiatan praktek di diluar 

kelas, misalnya melalui pengamatan langsung dilapangan.  

Pengajaran langsung dilapangan disamping bermanfaat untuk 

mengembangkan pengetahuan nyata, serta membangkitkan minat serta 

kesadaran dan tanggung jawab siswa. Maka perlu dalam pengajaran geografi 

melakukan kegiatan luar kelas seperti karyawisata. 
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E. Media Pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.  

Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2002: 3), mengemukakan bahwa 

media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Media adalah kata jamak dari medium yang dalam arti umum dipakai untuk 

menunjukkan alat komunikasi. Istilah ini menunjukkan segala sesuatu yang 

membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan penerimaan. 

Hamalik dalam Arsyad,(2002: 15) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan  

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. 

Sementara itu Nana Sudjana (1990: 2) media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi proses belajar siswa adalah : 

1. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar; 

2. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dapat 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran secara lebih baik; 
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3. metode mengajar akan lebih baik bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru atau dosen 

sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan; 

4. siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tidak hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, mendengarkan, melakukan/mendemostrasikan dll. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas 

sehingga dapat terjalin komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam 

proses belajar mengajar dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga ada kemauan siswa 

untuk belajar. 

Cara membuat pengajaran lebih konkrit menggunakan media banyak 

dilakukan orang, dan jenis media itu mempunyai nilai kegunaan masing-

masing. Untuk memahami berbagai jenis media dan nilai dalam pengajaran 

ada baiknya dipahami konsep tentang pengelolaan media berdasarkan nilai 

yang dimiliki masing-masing penggologan tersebut. 

Dalam usaha memanfaatkan media sebagi alat bantu ini dalam 

pembelajaran, Edgar Dale dalam Hamalik (1989: 40) mengadakan klasifikasi 

pengalaman menurut tingkat yang paling kongrit ke yang paling abstrak. 

Klasifikasi tersebut dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edgar Dale 

yang dianut secara luas dalam menentukan alat bantu apa yang paling sesuai 
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untuk pengalaman belajar tertentu (lihat gambar 1 hal 25). Dimulai dari 

tingkat yang kongkrit seseorang belajar dari kenyataan atau pengalaman 

langsung yang bertujuan dalam hidup. Kemudian meningkat ke tingkat yang 

lebih atas menuju ke puncak kerucut, dalam tingkat yang abstrak dalam 

bentuk simbol-simbol. 

 

   Abstrak 

 

Lambang Kata 

Lamabang Visual 

Gambar 

Ceramah, Radio, Rekaman 

Gambar Hidup 

Televisi 

Pameran 

Karyawisata 

Demostrasi 

Dramatisasi 

Pengalaman tiruan 

    Kongrit   Pengalaman Langsung 

 

Gambar 1 

Kerucut Pengalaman E. Dale 

(Hamalik, 1989: 40) 
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Adapun tingkat dalam penggolongan tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Pengalaman langsung dan bertujuan 

Pengalaman langsung diperoleh dengan jalan berhubungan langsung 

dengan benda, kejadian, dan keadaan sebenarnya. 

2. Pengalam tiruan 

Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian 

tiruan dari yang sebenarnya. 

3. Dramatisasi 

Penyajian dalam bentuk drama, dari berbagai gerakan sampai kepermainan 

yang lengkap dengan pakaian dan dekorasi.  

4. Demonstrasi 

Demonstrasi adalah percontohan atau petunjuk cara membuat atau cara 

melayani sesuatu proses. 

5. Karyawisata 

Karyawisata adalah membawa kelas ke obyek di luar sekolah dalam 

rangka pengajaran di kelas itu dengan maksud memperkaya dan 

memperluas pengalaman siswa. 

6. Pameran 

Tujuannya adalah untuk mempertunjukkan hasil pekerjaan para siswa, 

perkembangan dan kemajuan sekolah, kepada warga sekolah dan 

masyarakat umum.   
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7. Televisi 

Merupakan suatu media untuk menyampaikan pendidikan kepada anak-

anak dan masyarakat. 

8. Gambaran hidup atau film 

Merupakan rangkaian gambar yang diproyeksikan kelayar yang akan 

nampak seperti gambar yang sebenarnya. 

9. Radio 

Melalui siaran radio dapat disampaikan pengajaran secara efektif, dan 

dapat menimbulkan motivasi.  

10. Gambar 

Adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 

dimensi.  

11. Lambang visual 

Adalah gambar yang secara keseluruhan dapat divisualkan. 

12. Lambang kata 

Lambang kata dijumpai dalam buku dan bahan bacaan, seperti buku, 

majalah, koran, dan lain-lain (Hamalik, 1989: 39-43). 

Berdasarkan pengolongan di atas ternyata pengajaran melalui lambang 

kata mempunyai nilai yang sangat rendah. Oleh karena itu agar pengajaran 

dapat memberikan pengalaman yang lebih berarti bagi siswa maka perlu 

dipikirkan mengenai bentuk media yang akan digunakan agar siswa mendapat 

pengalaman yang lebih kongkrit. 
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Berdasarkan penggolongan yang dibuat oleh Edgar Dale pengalaman 

langsung menempati tempat tertinggi. Ini berarti metode pengajaran akan 

lebih mudah dipahami oleh siswa apabila siswa melihat langsung obyek yang 

dipelajarinya. Metode ini bisa dilakukan dengan cara membawa siswa 

langsung keluar kelas atau lebih tepat dengan melaksanakan kegiatan 

karyawisata. Dengan karyawisata diharapkan hasil belajar akan lebih 

meningkat.     

 

F. Kegiatan Karyawisata 

Metode interaksi edukatif dikelompokkan menjadi dua yaitu metode 

interaksi edukatif didalam kelas yang meliputi : metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab, eksperimen dll. Yang kedua yaitu metode interaksi edukatif di 

luar kelas yang meliputi : metode resitasi (tugas) dan metode karyawisata. 

Karyawisata disini tidak berarti melakukan kegiatan yang memakan 

waktu lama dan biaya yang besar. Akan tetapi yang dimaksud dengan 

karyawisata disini yaitu suatu kunjungan ke obyek tertentu diluar lingkungan 

sekolah, yang ada dibawah bimbingan guru, yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan intruksional tertentu (Sumaatmadja, 1984: 3). 

Dengan kegiatan karyawisata, siswa akan memiliki dorongan-

dorongan minat dan perhatian terhadap apa yang sedang dipelajarinya, 

dorongan untuk melihat kenyataan, dan dorongan untuk menemukan sendiri 

hal-hal yang menarik perhatiannya. Ketiga hakekat nalurilah yang ada pada 
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diri anak didik harus mendapat perhatian guru yang seharusnya dibina dan 

dikembangkan. 

Secara singakat karyawisata diberi batasan sebagai kegiatan belajar 

mengajar dengan mengunjungi obyek yang sebenarnya yang ada hubungannya 

dengan pelajaran tertentu. Jadi apa yang terpenting di dalam kegiatan ini 

adalah : adanya kegiatan belajar mengajar, menjadikan kegiatan mengunjugi 

obyek sebagai sarana belajar mengajar tadi (Suryobroto, 1986: 51).  

Pelaksanaan karyawisata harus tetap diusahakan mengembangkan 

minat anak didik yang dilibatkannya. Dari minat yang tinggi tersebut siswa 

diarahkan untuk mencocokkan hal-hal yang mereka peroleh didalam kelas 

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jika proses belajar mengajar ini 

dapat terus dilaksanakan, maka siswa akan mampu menemukan sendiri gejala-

gejala dan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan pada kenyataan 

praktisnya dilapangan. 

Supaya mencapai keberhasilan pelaksanaan metode karyawisata, 

tahap-tahap pelaksanaannya dapat dibagi tiga fase, sebagai berikut : 

Fase I   

Tahapan persiapan yang meliputi: 

1. menetapkan tujuan karyawisata; 

2. menetapkan obyek serta lamanya waktu berkaryawisata; 

3. menjelaskan keadaan obyek secara global; 

4. menetapkan teknik mempelajari obyek; 

5. mempersiapkan perlengkapan belajar yang diperlukan; 
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6. membuat surat ijin untuk orang tua; 

7. membentuk kelompok-kelompok siswa; 

8. memberi penjelasan tentang cara menyusun laporan. 

Fase II 

Tahap pelaksanaan karyawisata di lapangan ini meliputi: 

1. observasi; 

2. memperhatikan obyek; 

3. medengarkan dan mencatat informasi; 

4. melakukan tanya jawab. 

Tahap ini merupakan kegiatan sesunguhnya dari karyawisata. 

Fase III 

Fase ketiga ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan karyawisata, setelah 

kembali ketempat, kegiatan ini terdiri dari: 

1. pembuatan laporan hasil karyawisata; 

2. mendiskusikan di kelas. 

Terpenuhinya tahapan ketiga ini dengan baik, merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pelaksanaan karyawisata. 

Kasmadi, 1990 (102-107) mengemukakan tentang alasan pelaksanaan 

karyawisata, kebaikan karyawisata dan kekurangan karyawisata, antara lain: 

1. Kegiatan karyawisata ini digunakan apabila: 

a. obyeknya terlalu berat; 

b. obyeknya tidak dapat dibawa kedalam kelas; 
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c. obyeknya mudah/akan rusak, berubah, mati, jika dibawa ke dalam 

kelas; 

d. obyeknya berbahaya jika dibawa kedalam kelas; 

e. obyeknya hanya terdapat disuatu tempat; 

f. obyeknya adalah benda/tumbuhan-tumbuhan/hewan yang terlarang 

menurut Undang-undang yang berlaku. 

2. Kebaikan kegiatan karyawisata: 

a. para siswa dapat mengamati obyek di tempat dimana obyek berada 

dalam kondisi dan situasi yang asli; 

b. para siswa belajar sebagaimana cara-cara melakukan observasi dan 

membuat laporan yang baik dan benar; 

c. para siswa memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai obyek di 

alam sekitarnya; 

d. verbalisme dapat dilenyapkan. 

3. Kekurangan kegiatan karyawisata: 

a. pada umumnya akan menggunakan jam pelajaran yang agak banya; 

b. tidak semua siswa akan memperhatikan objek yang sama sehingga 

pengetahuan mereka tidak sama; 

c. sukar untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban; 

d. pada umumnya dorongan untuk berekreasi lebih besar dari pada 

melakukan observasi, tanya jawab dan mencatat data-data yang 

diperlukan; 
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e. kelemahan setelah melakukan perjalanan jauh sering berakibat para 

siswa tidak dapat belajar lagi sekembalinya di sekolah. 

Semua metode pendidikan ada kelemahan dan kelebihan, apabila 

dilaksanakan dengan baik diharapkan kualitas pengajaran dan hasil belajar 

mata pelajaran geografi akan meningkat. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi 

pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS geografi 

kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang tahun 2007” yaitu sebagai berikut. 
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Pembelajaran  

Media Pembelajaran 

  

     

 

    Karyawisata 
  1. Persiapan Karyawisata, dengan indikator:    

a.  menetapkan tujuan karyawisata 

b. membentuk kepanitiaan 

c. membuat rencana pembelajaran  

d. menetapkan objek serta lamanya waktu  

  berkaryawisata 

e. menjelaskan keadaan objek secara global 

f. menetapkan teknik mempelajari objek 

g. mempersiapkan perlengkapan belajar  

  yang diperlukan 

h. membuat surat ijin untuk orang tua  

i. membentuk kelompok-kelompok siswa 

j. memberi penjelasan tentang cara  

  menyusun laporan  

  2. Pelaksanaan Karyawisata, dengan indikator: 

a.  observasi 

b. memperhatikan objek 

c. medengarkan dan mencatat informasi 

d. melakukan tanya jawab 

  3. Tindak Lanjut Karyawisata, dengan indikator: 

a.  pembuatan laporan karyawisata 

b. mendiskusikan di kelas 

  4.  Hasil Belajar Geografi, dengan indikator: 

  a. nilai tes sebelum melaksanakan 

   karyawisata 

  b. nilai tes setelah melaksanakan  

   karyawisata 

  c.  nilai tes ulangan harian  

 
 

Gambar 2 Kerangka Pikir 

Pengalaman Langsung 

Prestasi Belajar 
Metode Pengajaran 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu yang diteliti melalui sampel yang 

diambil dari populasi, kenyataan yang diperoleh dari sampel penelitian 

tersebut akan dikenakan pada populasi (Sutrisno Hadi, 1984: 70). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII, SMP 

Negeri 22 Semarang tahun pelajaran 2006/2007, sejumlah 287 siswa, yang 

terdiri dari 7 kelas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa siswa kelas 

VIII yang terlibat dalam kegiatan karyawisata ini. 

 

B. Sampel dan Teknik Sampling 

1. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, jika 

subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

(Arikunto,2003: 112). 

Dalam pengambilan data sampel harus representatif dalam arti 

segala karakteristik dari populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel 

yang diambil, hal ini bertujuan agar kesimpulan yang akan diambil dari 

sampel tersebut juga merupakan kesimpulan dari populasi (Arikunto, 

1992: 106). 
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Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 20% dari jumlah 

populasi secara seimbang sesuai dengan jumlah populasi yang ada ditiap-

tiap kelas.  

2. Teknik Sampling 

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan “Proportional Random Sampilng”, yaitu dengan membuat 

perimbangan dari besar kecilnya sub populasi yang ada (Hadi, 1987: 75). 

Sedangkan proporsi atau perimbangan yang digunakan adalah sebesar 

20% dari masing-masing populasi. Teknik random sampling dibagi 

menjadi dua yaitu: 

2.1 teknik random sampling digunakan untuk mendapatkan sampel 

dari populasi yang dilakukan secara acak yang memungkinkan 

setiap populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel. 

2.2 teknik propotional sampling digunakan untuk memperoleh 

sampel dari masing-masing kelas. 

Secara terperinci sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 2. Perincian jumlah sampel penelitian 

NO. Jumlah Populasi Sampel 

1 Kelas VIII A      =  41 siswa 41 x 20%   =    8 siswa 

2 Kelas VIII B      =  42 siswa  42 x 20%   =    8 siswa 

3 Kelas VIII C      =  42 siswa 42 x 20%   =    8 siswa 

4 Kelas VIII D      =  41 siswa  41 x 20%   =    8 siswa  

5 Kelas VIII E      =  40 siswa  40 x 20%   =    8 siswa 

6 Kelas VIII F      =  41 siswa 41 x 20%   =    8 siswa 

7 Kelas VIII G     =  40 siswa 40 x 20%   =    8  siswa 

Jumlah     =    287 Jumlah       =  56 siswa  

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun 

obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003: 38) 

Variabel adalah gejala yang menjadi obyek penelitian atau apa yang 

menjadi perhatian suatu penelitian (Sutrisno Hadi, 1995: 91). 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1.  Persiapan Karyawisata, dengan indikator: 

a.   menetapkan tujuan karyawisata; 

b.  membentuk kepanitiaan; 

c.  membuat rencana pembelajaran ; 

d.  menetapkan obyek serta lamanya waktu berkaryawisata; 

e.  menjelaskan keadaan obyek secara global; 

f.  menetapkan teknik mempelajari obyek; 
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g. mempersiapkan perlengkapan belajar yang diperlukan; 

h. membuat surat ijin untuk orang tua; 

i. membentuk kelompok-kelompok siswa; 

j. memberi penjelasan tentang cara menyusun laporan. 

2.  Pelaksanaan Karyawisata, dengan indikator: 

a. observasi; 

b. memperhatikan obyek; 

c. medengarkan dan mencatat informasi; 

d. melakukan tanya jawab. 

3.  Tindak Lanjut Karyawisata, dengan indikator: 

a. pembuatan laporan karyawisata; 

b. mendiskusikan di kelas. 

4.  Hasil Belajar Geografi, dengan indikator: 

a. nilai tes sebelum melaksanakan karyawisata; 

b. nilai tes setelah melaksanakan karyawisata; 

c. nilai tes ulangan harian. 

5. Pendapat Siswa Terhadap Kegiatan Karyawisata.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah. 

1. Metode Test 

Digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan setelah 

melaksanakan karyawisata. Tes berbentuk pilihan ganda, siswa tinggal 

memilih jawaban yang dianggap paling benar. 
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2. Metode Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun sesuai item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2002: 204). Metode 

ini digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kegiatan 

karyawisata. 

3.   Metode Kuisioner atau Angket 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002: 128) 

Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yaitu kuisioner 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

Penggunaan angket diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam 

memberikan jawaban. Kuisioner ini digunakan untuk mengetahui pendapat 

siswa mengenai kegiatan karyawisata.  

Pemberian skor jawaban responden yang didapat dalam penelitian 

dilapangan misalnya: 

 jawaban A dengan skor nilai 3 

 jawaban B dengan skor nilai 2 

 jawaban C dengan skor nilai 1 
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4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal yang 

atau variasi yang berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan 

sebagainya(Arikunto, 2002: 127). 

Dalam penelitian ini metode dukomentasi digunakan untuk 

memperoleh hasil ulangan harian yang dilakukan guru sebelum dan sesudah  

kegiatan karyawisata. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan suatu tingkatan-

tingkatan kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. (Arikunto, 2002: 144)  

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan 

diukur dan apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara 

tepat. 

Dalam penelitian ini validitas internal dapat digunakan dua cara 

yaitu analisa faktor dan analisa butir, maka skor-skor yang ada pada tiap 

butir dikorelasikan dengan skor total rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Validitas ditentukan dengan teknik Korelasi Product Moment, 

rumus yang digunakan: 

Korelasi Product Moment 
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Keterangan  

xyr  =  Koefisien korelasi butir angket 

X =  Skor butir 

Y =  Skor total yang diperoleh 

N =  Jumlah responden 

∑ 2X  =  Jumlah kuadrat nilai X 

∑ 2Y  =  Jumlah kuadrat nilai Y  

(Arikunto, 1997: 162) 

Kemudian hasil xyr hitung dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikan 5% jika didapatkan harga xyr hitung > r tabel , maka bukti 

instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga xyr hitung 

< r tabel maka dikatakan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid 

(Arikunto, 2002:146). 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen sudah baik. (Arikunto, 2002: 154) 

Alat ukur yang baik disamping mempunyai validitas yang tinggi, 

juga harus reliabel artinya memiliki tingkat keajegan meskipun sudah 

berkali-kali diujikan. Disamping itu reliabel jika angket tersebut 

memberikan indikasi yang stabil dan konsisten dari karakteristik yang 

diteliti.   
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Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus 

alpha, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket dan skornya 

berupa rentangan antara 1- 3 dan uji coba validitas menggunakan item 

total. Untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 

misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha. 

(Arikunto, 2002: 171). 

Rumus Alpha 

{ }{ }2

2

1111 t

b
k
kr

σ

σ∑−= −  

Keterangan 

11r   =  Reliabilitas angket 

k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ 2bσ  =  Jumlah varian butir 

2tσ    = Varians soal  

(Arikunto, 2002: 171) 

Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir 

kemudian dijumlahkan rumus yang digunakan untuk mencari varians 

adalah: 

( )
N

X N

X

∑ ∑
=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

−
2

σ  

Keterangan  

σ  =  Varians butir 

X =  Jumlah skor 

N =  Jumlah responden  

(Arikunto, 2002: 171) 
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Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5%. Jika harga 

11r hitung > r tabel maka instrumen dapat dikatakan reliable dan sebaliknya 

jika harga 11r hitung < r tabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak 

reliabel.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif persentase, menggunakan bantuan tabel setelah semua jawaban dapat 

dipersentase. 

1.  Metode Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengetahui “Kontribusi pelaksanaan 

karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Geografi Kelas VIII 

SMP Negeri 22 Semarang tahun 2007” yang kemudian dijelaskan dalam 

bentuk kalimat dari data yang diperoleh di lapangan. Rumus yang 

digunakan adalah Deskriptif Persentase. 

%100X
N
nDP =     

Keterangan : 

DP (%) = Deskriptif persentase 

n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai yang diharapkan  

     (Arikunto, 1997: 246) 
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Dari angka-angka kuantitatif tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan tabel kriteria. Adapun tabel kriteria yangn dipakai dalam 

penelitian ini adalah kriteria Deskriptif Persentase. 

Tabel 3. Pengukuran tingkat partisipasi 

Interval Kriteria Partisipasi  

77,79%-100% Baik 

55,57%- 77,78% Cukup 

33,33%-55,56% Kurang 

Sumber: Data primer 

 Dari hasil perhitungan DP (%) dapat diketahui sejauh mana 

kontribusi pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPS geografi kelas VIII SMP Negeri 22 Semarang tahun 2007. 

2.  Menghitung Korelasi Hubungan  

Untuk menganalisis regresi antara pelaksanaan karyawisata dengan 

peningkatan hasil belajar, serta koefisien a dan b  digunakan rumus 

^
Y  = a + bX 

a = 22

2

)( XXN
XYYXY

∑−∑
∑∑−∑∑  

b = 22 )( XXN
YXXYN

∑−∑
∑∑−∑  

3.  Analisis Kontribusi  

Untuk melihat seberapa besar kontribusi karyawisata terhadap hasil 

belajar dapat dilihat dari koefisien determinasi dengan rumus: 

{ }
( )22

2

YYN
YXXYNbr

∑−∑
∑∑−∑

=
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A.  Hasil Penelitian   

1. Kondisi Daerah Penelitian 

1.1. Letak dan luas SLTP Negeri 22 Semarang 

 Secara geografis, SMP Negeri 22 Semarang berada di lokasi 

Tegalgunung Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, dan 

masih termasuk wilayah Kota Semarang, ditepi jalan yang 

menghubungkan pusat kecamatan Gunungpati dengan daerah 

Semarang kota. 

Daerah Tegalgunung Kelurahan Nongkosawit, masih merupakan 

daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Selain itu juga berada 

ditepi jalan raya yang belum begitu ramai arus lalu lintasnya dan 

suasana belajar di SMP Negeri 22 Semarang tersebut sangat 

mendukung karena masih sepi dan tenang. 

SMP Negeri 22 Semarang terletak ditepi jalan raya sehingga 

dapat dikatakan sangat strategis. Karena letak yang strategis 

memudahkan transportasi bagi siwa-siswinya untuk beragkat dan 

pulang sekolah. Karena letak yang strategis tersebut SMP Negeri 22 

Semarang banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Gunugpati dan 

diluar Gunungpati untuk menyekolahkan anaknya ke SMP Negeri 22 

Gunungpati ini. 
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Tegalgunung kelurahan Nongkosawit tersebut ± 10.000 2m  

sehingga semua kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dalam 

satu lokasi, termasuk diantaranya kegiatan untuk mata pelajaran olah 

raga. 

1.2 Riwayat singkat berdirinya SMP Negeri 22 Semarang 

Sebelum berstatus Negeri, SMP ini adalah milik pemerintah 

daerah Gunungpati, yang pada waktu itu kegiatan belajar mengajarnya 

berada di Kelurahan Plalangan yaitu sekitar tahun 1974. 

Kemudian berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia tertanggal 15 September 1978 Nomor : 0299/1978 

tentang penegrian sekolah, maka SMP Pemerintah Daerah Gunungpati 

menjadi SMP Negeri 1 Gunungpati, terhitung mulai tanggal 1 April 

1978, tetapi karena lokasinya yang belum sepenuhnya tersedia maka  

SMP Negeri 1 Gunungpati itu kegiatan belajar mengajarnya masih 

tetap berada di Kelurahan Plalangan. 

Mulai tanggal 4 Oktober 1984, SMP Negeri 1 Gunungpati 

mengalami perubahan menjadi SMP Negeri 22 Semarang, berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia tertanggal 4 Oktober 1984 Nomor : 0437/1984. 

Perlu diketahui bahwa sejak berdirinya SMP Negeri 22 

Semarang menempati lokasi di Kelurahan Plalangan, yaitu menempati 

tanah milik Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungpati. Pada tahun 

1992, SMP Negeri 22 Semarang di pindahkan ke lokasi Tegalgunung 
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Kelurahan Nongkosawit hal ini disebabkan karena luas tanah hanya ±   

1.130 2m dirasa sangat sulit untuk berkembang dan juga kesulitan 

untuk kegiatan belajar mengajar.  

Tegalgunung adalah nama tempat yang berupa tegalan yang 

berada pada lereng-lereng suatu perbukitan, sehingga penduduk 

setempat menyebut dengan nama Tegalgunung. Tanah yang ditempati 

SMP Negeri 22 Semarang di Tegalgunung Kelurahan Nongkosawit, 

juga tanah milik Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungpati, yang 

dahulu disebut tanah bengkok yang dikelola Kepala Desa setempat. 

Setelah SMP Negeri 22 Semarang menempati lokasi di 

Tegalgunung Kelurahan Nongkosawit, maka tanah yang dahulu 

ditempati SMP Negeri 22 Semarang yang berada di Kelurahan 

Plalangan, dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah Kecamatan 

Gunungpati.   

Sampai tahun 2007 SMP Negeri 22 Semarang yang berada di 

Kelurahan Nongkosawit memiliki tanah seluas ± 10.000 2m . 

Mempunyai fasilitas gedung kegiatan belajar mengajar sebanyak 18 

ruang, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang 

laboratorium, satu ruang BP, satu ruang ketrampilan, satu ruang 

perpustakaan, satu ruang UKS, satu ruang koperasi siswa, dan satu 

ruang tata usaha. Selain itu juga dilengkapi dengan satu lapangan 

sepak bola dan satu lapangan untuk kegiatan upacara bendera. 
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Tahun pelajaran 2006/2007 SMP Negeri 22 Semarang 

mempunyai 798 siswa yang terdiri dari siswa kelas tuju  276 orang 

menempati 8 ruang kelas, kelas delapan  278 orang menempati 8 ruang 

kelas dan kelas sembilan 248 orang yang juga menempati 8 ruang 

kelas . SMP Negeri 22 Semarang saat ini mempunyai 38 guru tetap, 2 

guru bantu, 2 guru TPHL, 3 guru tidak tetap dari berbagai 

jurusan/bidang studi dan 5 orang pegawai tetap, 2 orang pengawai 

tidak tetap, 2 orang tukang kebun tetap, 2 orang tukang kebun tidak 

tetap. 

 

2. Pendapat Siswa Mengenai Kegiatan Karyawisata  

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mendapatkan informasi 

tentang kontribusi pelaksanaan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang 

dengan teori yang sudah ada, maka di tempuh melalui analisis deskriptif 

persentase. Skor yang diperoleh dari responden melalui angka berskala tiga 

yaitu dengan option a, b, c adalah 3, 2, dan 1 hasil scoring tersebut 

kemudian dicari presentase skor maksimum, untuk selanjutnya dibagi 

menjadi tiga kelas interval untuk menentukan tingkat dari kualifikasi 

variable yang diteliti. Hasil skor tersebut didapatkan dari variabel-variabel  

yang ditanyakan, meliputi persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut dan aspek 

hasil belajar siswa. 
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2.1. Persiapan karyawisata   

 Dalam tahapan persiapan ini akan dibahas mengenai pendapat 

siswa mengenai menetapkan tujuan karyawiasata, kepanitiaan, 

penjelasan obyek wisata, perlengkapan pembelajaran, dan 

pembentukan kelompok.  

 Pendapat siswa mengenai penetapan tujuan karyawisata yang 

sesuai dengan pembelajaran geografi yaitu sebanyak 62,5% menjawab 

sangat perlu menetapkan obyek karyawisata sesuai dengan 

pembelajaran geografi, 32,1% menjawab perlu menetapkan obyek 

karayawisata dan 5,4% menjawab tidak perlu menetapkan obyek 

karyawisata sesuai dengan pembejaran geografi. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Pendapat siswa mengenai menetapkan obyek karyawisata 
 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat perlu 35 62.5% 
2 Perlu 18 32.1% 
3 Tidak perlu 3 5.4% 
 Jumlah 56 100% 

   Sumber: Data primer  

Mengenai kepanitian yang dibentuk apakah siswa setuju jika 

diikut sertakan dalam kepanitiaan tersebut, 46,4% menjawab setuju 

apabila diikut sertakan dalam kepanitiaan, 39,3% menjawab menjawab 

sangat setuju diikut sertakan dalam kepanitiaan, 14,3% menjawab 

tidak setuju diikut sertakan dalam kepanitiaan karyawisata. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil perhitungan tabel 5. 
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Tabel 5. Keikutsertaan siswa dalam kepanitiaan 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 22 39.3% 
2 Setuju 26 46.4% 
3 Tidak setuju 8 14.3% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer  

Pendapat siswa mengenai penjelasan yang global dari guru dan 

guide tentang keadaan obyek karyawisata, 62,5% menjawab sangat 

setuju apabila ada penjelasan global dari guru dan guide tentang obyek, 

32,1% menjawab setuju apabila ada penjelasan, 5,4% menjawab tidak 

setuju ada penjelasan yang global mengenai obyek karyawisata. Hal ini 

dapat dilihat dari perhitungan tabel 6. 

Tabel 6. Penjelasan secara global obyek karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 42 75% 
2 Setuju 14 25% 
3 Tidak setuju   0% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Mempersiapkan perlengkapan belajar selama karyawisata, 61% 

menjawab setuju bila diwajibkan membawa perlengkapan belajar, 25% 

menjawab sangat setuju bila diwajibkan membawa peralatan belajar, 

sedangakan 14% menjawab tidak setuju bila diwajibkan membawa 

peralatan belajar selama berkaryawisata. Hal ini dapat dilihat dari 

perhitungan tabel 7. 
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Tabel 7. Mempersiapkan peralatan pelajar yang diperlukan 
 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 14 25% 
2 Setuju 34 61% 
3 Tidak setuju 8 14% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Pembentukan kelompok siswa dalam berkaryawisata, 41,1% 

menjawab sangat setuju adanya pengelompokan siswa, 37,5% 

menjawab setuju adanya pengelompokan siswa, dan 21,4% menjawab 

tidak setuju adanya pengelompokan dalam penelitian selama 

berkaryawisata. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Pembentukan kelompok siswa 
 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 23 41.1% 
2 Setuju 21 37.5% 
3 Tidak setuju 12 21.4% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

 Melihat pendapat siswa mengenai tahapan persiapan ini siswa 

SMP Negeri 22 Semarang ingin  melaksanakan dengan baik kegiatan 

karyawisata sebagai proses pembelajaran. Terbukti dengan pendapat 

siswa mengenai menetapkan tujuan karyawisata yang sesuai dengan 

pembelajaran geografi sebanyak 62,5% sangat perlu, keikut serta siswa 

dalam kepanitiaan 46,4% menjawab setuju, penjelasan global obyek 

karyawisata 75% menjawab sangat setuju, mempersiapakan peralatan 

belajar 61% menjawab setuju, dan pembentukan kelompok siswa 41% 

sagat setuju. 
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2.2. Pelaksanaan karyawisata 

Dalam tahapan pelaksanaan akan dibahas mengenai pendapat 

siswa mengenai jika siswa dianjurkan untuk memperhatikan tempat 

wisata dengan baik, mendengarkan dan mencatat informasi yang ada, 

dan melakukan tanya jawab.  

Pendapat siswa mengenai memperhatikan tempat karyawisata 

dengan baik, 50% siswa menjawab sangat setuju apabila diwajibkan, 

46,4% menjawab setuju diwajibkan memperhatikan obyek 

karyawisata, 3,6% menjawab tidak setuju jika diwajibkan 

memperhatikan obyek karyawisata. Hal ini dapat dilihat pada 

perhitungan  tabel 9. 

Tabel 9. Meperhatikan obyek wisata dengan baik 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 28 50% 
2 Setuju 26 46.4% 
3 Tidak setuju 2 3.6% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Dalam berkaryawisata siswa diwajibkan mendengarkan dan 

mencatat informasi yang ada, 48,2% menjawab sangat setuju apabila 

diwajibkan mendengarkan dan mencatat informasi, 44,6% menjawab 

setuju bila diwajibkan mendengarkan dan mencatat informasi, 7,2% 

menjawab tidak setuju bila diwajibkan mendegarkan dan mencatat 

informasi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan tabel 10. 
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Tabel 10. Mendengarkan dan mencatat informasi 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 27 48.2% 
2 Setuju 25 44.6% 
3 Tidak setuju 4 7.1% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Melakukan tanya jawab selama berkaryawisata, 51,8% 

menjawab setuju melakukan tanya jawab, 42,8% menjawab sangat 

setuju melakukan tanya jawab dalam berkaryawisata, 5,4% menjawab 

tidak setuju melakukan tanya jawab selama berkaryawisata. Hal ini 

dapat dilihat dari perhitungan tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Melakukan tanya jawab 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 24 42.9% 
2 Setuju 29 51.8% 
3 Tidak setuju 3 5.4% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Dalam tahapan pelaksanaan siswa menjawab mengenain 

memperhatikan obyek wisata dengan baik 50% sangat setuju, 

mendengarkan dan mencatat informasi 48,2% sangat setuju, dan 

melakukan tanya jawab 51,8% setuju. Hal ini menunjukan keinginan 

siswa dalam mengikuti kegiatan karayawisata baik sehingga 

diharapkan nantinya siswa akan semakin mengerti dan memahami 

materi yang disampaikan guru setelah melakasanakan kegiatan 

karyawisata.        
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2.3. Tindak lanjut karyawisata 

Pada tahapan ini pendapat siswa yang ingin diungkap yaitu 

mengenai pembuatan laporan karyawisata dan mendiskusikan  bersama 

dikelas.  

Pembuatan laporan karyawisata setelah kegiatan sebagai hasil 

pengamatan yaitu, 46,4% menjawab setuju adanya pembuatan laporan 

setelah karyawisata, 42,9% menjawab sangat setuju adanya pembuatan 

laporan, 10,7% menjawab tidak setuju adanya pembuatan laporan 

setelah kegiatan karyawisata. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan 

tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Pembuatan laporan karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 24 42.9% 
2 Setuju 26 46.4% 
3 Tidak setuju 6 10.7% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Setelah pelaporan selesai maka tahap selanjutnya adalah 

mendiskusikan dikelas, 59% menjawab sangat setuju apabila hasil 

laporan didiskusikan dikelas, 35,7% menjawab setuju apabila hasil 

laporan didiskusikan dikelas, 5,3% menjawab tidak setuju apabila hasil 

laporan di diskusikan dikelas. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan 

tabel 13. 
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Tabel 13. Mendiskusikan hasil laporan dikelas 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Sangat setuju 33 58.9% 
2 Setuju 20 35.7% 
3 Tidak setuju 3 5.4% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

tahapan tindak lanjut yang meliputi pembuatan laporan karyawisata 

46,4% setuju dan mendiskusikan laporan dikelas 58,9% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan tindak lanjut juga 

akan mereka laksanakan dengan baik.  

 

3. Pengamatan Pelaksanaan Karyawisata  

3.1. Persiapan karyawisata 

Dalam persiapan kegiatan karyawisata ada beberapa indikator 

yang diamati yaitu keikut sertaan dalam panitia karyawisata, ikut 

merencanakan tujuan karyawisata, ikut dalam negosiasi harga, 

mempersiapkan perlengkapan belajar, dan menyampaikan surat ijin 

pada orang tua. 

Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti mengamati kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam kegiatan karyawisata. 

Tahapan persiapan ini dilakukan di sekolah, seperti terlihat pada 

gambar 4 kegiatan siswa sebelum berangkat untuk melaksanakan 

karyawisata mendapat pembekalan dari bapak/ibu guru pendamping. 
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Gambar 4. Pembekalan siswa sebelum berangkat. 

Dalam kegiatan karyawisata ini partisipasi siswa dalam 

kepanitiaan, 75% siswa tidak ikut dalam kepanitiaan karyawisata 

sedangkan siswa yang ikut dalam kepanitiaan  25% siswa. Dengan 

melihat perhitungan diatas maka dapat disimpulkan keaktifan siswa 

kurang dalam hal kepanitiaan. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan 

tabel 14. 

Tabel 14. Keikutsertaan dalam kepanitiaan 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 14 25% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 0 0% 
3 Tidak 42 75% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Siswa yang ikut dalam perencanaan tujuan karyawisata yaitu, 

67,9% tidak ikut dalam perencanaan tujuan karyawisata, 19,6% ikut 

tapi tidak tahu, 12,5% ikut dalam perencanaan kegiatan karyawisata. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 15 berikut. 
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Tabel 15. Keikutsertaan dalam perencanaan tujuan karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 11 19.6% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 7 12.5% 
3 Tidak 38 67.9% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Keikut sertaan siswa yang ikut dalam negosiasi harga/tarif 

kegiatan karyawisata dengan biro perjalanan, 66% tidak ikut serta 

dalam negosiasi harga, 17,9% mengikuti negosiasi harga tetapi kurang 

mengerti, 16,1% mengikuti dan mengetahui mengenai kesepakatan 

harga dengan biro perjalanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16. Ikut serta dalam negosiasi harga 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 9 16.1% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 10 17.9% 
3 Tidak 37 66.1% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Persiapan perlengkapan belajar selama kegiatan karyawisata, 

siswa SMP Negeri 22 Semarang 96,4% mempersiapkan peralatan 

belajar, dan 3,6% tidak mempersiapkan peralatan belajar  seperti 

bolpoint, buku, penggaris dll. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan 

tabel 17. 

Tabel 17. Mempersiapkan perlengkapan belajar 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 54 96.4% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 2 3.6% 
3 Tidak 0 0 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer  
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Berdasarakan hasil analisis desriptif diatas keikut sertaan siswa 

dalam tahapan persiapan yang meliputi keikutsertaan dalam 

perencanaan tujuan karyawisata 19,6% ikut serta, ikut dalam negosiasi 

harga 16,1% ikut serta, dan mempersiapkan perlengkapan belajar 

96,4% ikut serta. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi siswa 

dalam pelaksanaan persiapan karayawisata, ini disebabkan karena 

dalam tahapan persiapan ini adalah permasalahan  kepanitiaan yang 

rata-rata dikelola oleh guru sedangkan siswa yang ikut hanyalah siswa 

yang tergabung dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Dalam hal ini 

OSIS sebagai wakil dari para siswa untuk menyampaikan pendapat 

teman-teman mereka yang tidak tergabung dalam anggota OSIS 

sehingga pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata ini tetap 

dibutuhkan bagi guru sebagai masukan.  

3.2. Pelaksanaan karyawisata 

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan karyawisata yang diamati 

adalah memperhatikan obyek, mendengarkan dan mencatat informasi, 

dan melakukan tanya jawab. Tahapan ini menjadi tahapan yang paling 

penting dalam proses pembelajaran, sehingga harus benar-benar 

dilaksanakan dengan baik. 

Gambar 5 menampilkan kegiatan guru dan siswa yang sedang 

melakukan pengamatan terhadap obyek karyawisata, kegiatan ini 

merupakan tahapan pelaksanaan karyawisata.  
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      Gambar 5.  Siswa Sedang memperhatikan obyek karyawisata 

Siswa diwajibkan memperhatikan obyek karyawisata dengan 

seksama karena sebagai bahan laporan. Siswa yanga meperhatikan 

objek 98% mengamati objek, dan 2% tidak mengamati obyek kegiatan 

karyawisata. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Memperhatikan obyek karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 55 98.2% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 1 1.8% 
3 Tidak 0 0 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Dalam kegiatan pelaksanaan karyawisata seperti terlihat pada 

gambar 6, terlihat siswa sedang mengamati dan mencatat informasi 

yang diperlukan selama kegiatan karyawisata. Kegiatan ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi mengenai obyek yang dikunjungi sebagai 

bahan untuk laporan kegiatan.  
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    Gambar 6. Siswa yang sedang mencatat informasi 

Pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya melibatkan siswa, guru 

juga sebagai sumber informasi bagi siswa. Seperti terlihat pada gambar 

7 guru yang sedang memberikan penjelasan terhadap siswa mengenai 

terjadinya ombak di laut. 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 7. Guru yang sedang memberikan penjelasan 

Pada gambar 8 tampak seorang guide yang memberikan 

penjelasan pada siswa mengenai macam-macam pertambangan yang 

ada di Indonesia dan persebarannya. 



 
 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 8. Penjelasan oleh guide  

Dalam medengarkan dan mencatat informasi yang diberikan 

bertujuan untuk membuat laporan kegiatan, 91,1% medengarkan dan 

mencatat informasi yang diberikan oleh guru dan guide, 5,3% 

medengarkan dan mencatat tetapi tidak sesuai, 3,6% tidak 

mendegarkan dan tidak mencatat informasi yang diberikan. Hal ini 

dapat dilihat pada perhitungan tabel 19. 

Tabel 19. Mendengarkan dan mencatat informasi 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 51 91.1% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 3 5.4% 
3 Tidak 2 3.6% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Siswa yang melakukan kegiatan tanya jawab baik pada 

pengunjung maupun pengelola yaitu, 67,9% melakukan tanya jawab, 

30,4% melakukan tetapi tidak sesuai, 1,8% tidak melakukan kegiatan 

tanya jawab. Hal ini dapat dilihat dalam perhitungan tabel 20. 
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Tabel 20. Kegiatan tanya jawab 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 38 67.9% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 17 30.4% 
3 Tidak 1 1.8% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Dalam tahapan pelaksanaan ini yang menjadi penentu kegiatan 

karayawisata yang meliputi memperhatikan obyek karyawisata 98,2% 

melaksanakan, mendengarkan dan mencacat informasi 91,1% 

melaksanakan, dan kegiatan tanya jawab 67,9% melaksanakan. Hal ini 

memenunjukkan keaktifan semua siswa yang tinggi dalam kegiatan 

pelaksanaan karyawisata. Dengan pelaksanaan karyawisata yang baik 

diharapkan siswa bisa menambah pemahaman mengenai materi yang 

dianggap kurang dikuasai menjadi semakin mengerti sehingga kegiatan 

karyawisata ini dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

3.3. Tindak lanjut karyawisata 

Pengamatan dalam tindak lanjut karyawisata meliputi membuat 

laporan hasil karyawisata dan mediskusikan hasil karyawisata dikelas, 

sebagai masukan kegiatan karyawisata dan tukar pendapat antara siswa 

didampingi oleh guru.Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam 

pelaksanaan karyawisata. 
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Gambar 9. Kegiatan diskusi. 

Tampak pada gambar 9, kegiatan diskusi siswa yang sedang 

saling tukar pendapat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan 

guru setelah kegiatan karyawisata berlangsung. Kegiatan ini 

membahas mengenai laporan yang mereka buat sehingga laporan dapat 

tersusun secara baik dan benar. 

Pembuatan laporan kegiatan karyawisata adalah wajib bagi 

siswa yang ikut dalam kegiatan karyawisata, berikut perhitungannya 

89,3% siswa membuat laporan hasil kegiatan karyawisata, 8,9% siswa 

membuat tetapi tidak sesuai, 1,8% siswa tidak membuat laporan 

kegiatan karyawisata. Laporan ini sebagai data pelaksanaan kegiatan 

karyawisata dan sebagai bahan diskusi. Hal ini dapat dilihat pada 

perhitungan tabel 21 berikut. 
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Tabel 21. Membuat laporan hasil karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 50 89.3% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 5 8.9% 
3 Tidak 1 1.8% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Setelah membuat laporan kegiatan karyawisata maka diadakan 

diskusi untuk tukar pendapat mengenai pengatahuan yang dimiliki 

masing-masing siswa didampinggi oleh guru untuk memberikan 

penjelasan kebenaran laporan. Berikut perhitungan siswa yang ikut 

dalam diskusi, 64,3% siswa mengikuti diskusi dan memperhatikan, 

33,9% mengikuti tapi tidak memperhatikan, 1,8% tidak mengikuti 

diskusi. Dapat dilihat dari perhitungan diatas bahwa siswa cukup aktif 

dalam pembuatan laporan kegiatan karyawisata. Hal ini dapat dilihat 

dalam perhitungan tabel 22. 

Tabel 22. Mendiskusikan hasil kegiatan karyawisata 

No Kriteria Frekuensi Persentase 
1 Ya 36 64.3% 
2 Ya tetapi tidak sesuai 19 33.9% 
3 Tidak 1 1.8% 

  Jumlah 56 100% 
Sumber: Data primer 

Berdasarkan perhitungkan deskriptif diatas bahwa dalam 

membuat laporan karyawisata 89,3% membuat laporan dan 

mendiskusikan laporan dikelas 64,3% melaksanakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam tahapan tindak lanjut pelaksanaan 
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karyawisata dilaksanakan dengan baik juga oleh siswa, dalam tahapan 

ini sebagai kegiatan tukar pendapat antara siswa. 

 

4. Kontribusi Pelaksanaan Karyawisata terhadap Hasil Belajar 

Kontribusi pelaksanaan karyawisata terhadap hasil belajar dapat 

dilihat hasil analisis regresi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Model Regresi 

N   =  56 

ΣX  =  4531.11 

ΣY  =  1681.93 

ΣX2    =  368814.8148 

ΣY2  =  54299.3355   

ΣXY  =  137400.0287 

Model regresi yang diprediksi dari analisis ini adalah: 

^
Y  = a + bX 

Koefisien a dan b diperoleh dari rumus: 

a = 22

2

)( XXN
XYYXY

∑−∑
∑∑−∑∑  

a = ( )( ) ( )( )
( ) 368,18

)11,4531(8148,36881456
03,13740011,453181,36881493,1681

2 −=
−

−  

b = 22 )( XXN
YXXYN

∑−∑
∑∑−∑  

b = ( ) ( )( )
( ) 598,0

)11,4531(8148,36881456
93,168111,45310287,13740056

2 =
−

−  
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b = 0,598 

Dengan demikian model regresinya dinyatakan sebagai: 
^
Y  = -18,368 + 0,598X 

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap 

ada perubahan persepsi tentang pelaksanaan karyawisata yang lebih baik 

akan diikuti dengan kenaikan hasil belajar, begitu juga sebaliknya. Hal ini 

dapat dilihat dari diagram pencar sebagai berikut. 

Diagram Pencar dan garis persamaan regresi

y = 0.598x - 18.368
R2 = 0.207

0

19

38

56

75

94

25.00 43.75 62.50 81.25 100.00

X

Y

 
Gambar 10. Diagram pencar hubungan pelaksanaan karyawisata dengan 

hasil   belajar   

b. Uji Kebermaknaan Model Regresi 

Model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan    uji 

F, dengan langkah-langkah berikut. 

JK (T)  = ΣY2 = 54299,3355 

JK(a)   = ( ) ( ) 033,50516
56

93,1681 22

==
∑

N
Y  

JK(b|a)  = ( )( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑∑

−∑
N

YXXYb  
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= ( )( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

56
93,16814531029,137400598,0  

= 783,839 

JK(S)  = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 

  = 54299,335 – 50516,033 – 783,839 

  = 2999,464 

JK(E)  = ( )∑ ∑
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑

−
i

i
i n

YY
2

2  

  = 

( )

( )

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++

−++

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++

−++

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−

2
33,33...57,28111,1111...327,816

...
3

29,14...38,15082,204...686,236

1
33,33111,1111

2

2

2

 

JK(E)  = 1825,889 

JK(TC)  = JK(S) – JK(E) 

  = 2999,464 – 1825,889 = 1173,574 

dk (a)  = 1 

dk (b|a) = 1 

dk (S)  = n – 2 = 56 – 2 = 54 

dk (TC) = k-2 = 21-2 = 19 

dk (E) = n – k = 56 – 21 = 35 
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Tabel 23. Hasil analisis varians 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 
Total 56 54299.3355     
Regresi (a) 1 50516.0331 50516.0331
Reresi (b|a) 1 783.8388 783.8388
Residu (S) 54 2999.4636 55.5456

14.112 4.020 Signifikan

Tuna Cocok (TC) 19 1173.5744 61.7671
Galat (E) 35 1825.8893 52.1683

  1.184 1.892 Linier 

   Sumber: Data primer  

Terlihat dari table di atas, diperoleh Fhitung untuk uji kebermaknaan 

regresi sebesar 14,112. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 1 dan dk 

= 54 diperoleh F tabel = 4,020. Karena Fhitung > Ftabel yang berarti bahwa 

model  regresi tersebut signifikan.  

c. Kontribusi Karyawisata terhadap hasil belajar 

Kontribusi karyawisata terhadap hasil belajar dapat dilihat dari 

koefisien determinasi dengan rumus: 

{ }
( )22

2

YYN
YXXYNbr

∑−∑
∑∑−∑

=  

( ) ( )( ){ }
( ) ( )2

2

933,1681335,5429956
933,16811111,4531029,13740056598,0

−
−

=r  

r2
 = 0,207 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi karyawisata 

terhadap hasil belajar sebesar 20,7%. Hal ini menunjukkan terjadi 

peningkatan hasil belajar mata pelajaran geografi setelah siswa mangikuti 

kegiatan karyawisata. 
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B. Pembahasan 

Kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang selain sebagai 

kegiatan wisata juga sebagai kegiatan pembelajaran siswa diluar kelas yang 

menjadikan siswa akan lebih mudah paham mengenai materi pelajaran 

khususnya pelajaran geografi. Pada penelitian ini terdapat tiga masalah 1) 

pendapat siswa mengenai kegiatan karyawisata? 2) bagaimana pelaksanaan 

kegiatan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang? 3) seberapa besar 

kontribusi pelaksanan karyawisata terhadap hasil belajar  mata pelajaran 

geografi? 

Dalam kegiatan karyawisata yang meliputi beberapa tahapan antara 

lain perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Masing-masing tahapan 

yang telah didapat hasilnya, akan dibahas didalam pembahasan sebagai 

berikut. 

1. Pendapat Siswa Mengenai Kegiatan Karyawisata 

Dalam pembelajaran geografi siswa sering merasa kurang paham, ke 

kurang pahaman siswa ini ditimbulkan karena adanya verbalisme dalam 

pembelajaran, dimana siswa menjadi kurang mengerti dengan penjelasan yang 

tidak kongrit. Maka guru memberikan solusi bagi siswa dengan adanya 

kegiatan karyawisata sekaligus sebagai pembelajaran. Hal ini dilakukan guru 

karena obyek wisata yang dikunjungi kebanyakan mengandung unsur 

geografis. Dengan banyaknya unsur geografi yang terdapat dalam karyawisata 

diharapkan siswa akan berwisata sambil belajar, sehingga dapat mengurangi 
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verbalisme dalam pembelajaran geografi. Diharapkan dengan berkurangnya 

verbalisme maka siswa akan semakin paham mengenai materi yang 

disampaikan guru, yang nantinya dapat menambah pengetahuan mereka. 

Pendapat siswa mengenai karyawisata yang terbagi menjadi tiga 

variabel yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Pada tahapan tindak 

lanjut siswa SMP negeri 22 Semarang berpendapat perlu adanya penetapan 

tujuan karyawisata yang sesuai dengan pembelajaran geografi, perlunya 

penjelasan yang global dari guru dan guide dan dalam berkaryawisata perlu 

mempersiapkan alat pembelajaran yang dibutuhkan. Pada tahapan pelaksanaan 

siswa berpendapat siswa perlu mengamati obyek dengan baik, siswa sangat 

setuju apabila mendengarkan dan mencatat informasi yang didapat, dan siswa 

setuju apabila diperlukan tanya jawab kepada pengelola dan pengunjung 

apabila diperlukan. Pada tahapan tindak lanjut siswa setuju apabila diwajibkan 

membuat laporan kegiatan karyawisata dan mendiskusikannnya dikelas. 

Dari pendapat siswa diatas menunjukkan tingginya minat siswa untuk 

melakukan wisata dengan kegiatan pembelajaran. Diharapkan dengan 

kesadaran yang tinggi dari siswa sendiri untuk belajar maka akan 

mendapatkan hasil yang baik, apalagi pembelajaran yang dilakukan diluar 

kelas dan berhadapan langsung dengan apa yang menjadi subyek 

pembelajaran akan lebih menarik. Dari kenyataan diatas sebaiknya kegiatan 

wisata disekolah bukan hanya sebagai kegiatan jalan-jalan semata tetapi juga 

sebagai suatu pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif.   
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2. Pengamatan Pelaksanaan Karyawisata 

Pada tahapan pelaksanaan peneliti menggunakan metode observasi 

sehingga peneliti harus terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan baik 

dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.   

Pelaksanaan kegiatan karyawista SMP Negeri 22 Semarang berjalan 

dengan baik terbukti pada tahapan perencanaan tersusun dengan baik oleh 

guru maupun siswa, tetapi pada tahapan perencanaan ini lebih didominasi oleh 

peran guru karena guru sebagai perencana pembelajar bagi mereka. Pada 

tahapan pelaksananan yang meliputi memperhatikan obyek wisata 98,2% 

siswa melaksanakan, mendengarkan dan mencatat informasi 91,1% siswa 

melaksanakan, kegiatannya jawab 67,9% siswa melaksanakan, dalam tahapan 

ini siswa juga melaksanakan dengan baik. Dengan pelaksanaan tahapan ini 

dengan baik diharapkan verbalisme pada siswa akan berkurang dan mereka 

menjadi semakin paham mengenai materi pembelajaran. 

Setelah tahapan pelaksanaan yaitu tahapan tindak lanjut yang meliputi 

membuat laporan karyawisata 89,3% siswa membuat, dan mendiskusikan 

laporan didepan kelas 64,3% siswa melaksanakan diskusi dengan baik, dengan 

berjalannya tahapan ini dengan baik juaga maka diharapkan terjadi daya serap 

materi yang tinggi pada siswa karena mereka sudah diharuskan membuat 

laporan dan mendiskusikannya sehingga pembelajaran tersebut selalu 

diingatnya dengan baik.   
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Melihat analisis diatas berarti pelaksanaan karyawisata di SMP negeri 

22 Semarang berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman kegiatan 

pelaksanaan karyawisata. Dengan pelaksanaan karyawisata yang baik 

diharapkan siswa akan semakin paham mengenai materi-materi yang terkait 

dengan kegiatan karyawisata  yang dianggap belum mengerti. 

3. Kontribusi Karyawisata Terhadap Hasil Belajar 

     Kegiatan karyawisata yang dilakukan oleh SMP Negeri 22 

Semarang mempunyai tujuan meningkatkan prestasi belajar dengan 

menggunakan metode mengajar karyawisata. Pelaksanaan karyawisata yang 

dilakukan siswa SMP Negeri 22 Semarang berjalan dengan baik maka 

kegiatan karyawisata tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar mereka 

khususnya mata pelajaran geografi. Peningkatan prestasi belajar ini 

menujukkan bahwa  kegiatan karyawisata yang dilakukan oleh SMP Negeri 22 

Semarang mempunyai kontribusi terhadap hasil belajar yaitu sebesar 20,7%, 

hal ini berarti menunjukan bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah 

melakukan kegiatan karyawisata. Ini juga sesuai dengan teori yang telah di 

jelaskan pada Bab II yaitu pengajaran geografi perlu disertai dengan berbagai 

macam kegiatan praktek di dalam maupun diluar kelas, misalnya melalui 

pengamatan langsung di lapangan. Oleh karena itu salah satu kegiatan 

mengajar yang tepat yaitu dengan kegiatan karyawisata (Semiawan, 1992: 6). 

Karyawisata itu sendiri dalam proses belajar mengajar merupakan salah 

satu metode yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 
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dilihat pada kerucut pengalaman yang dibuat Edgar Dale dimana karyawisata 

menempati urutan kelima dari dua belas penggolongan metode mengajar yang 

dapat mudah dipahami oleh siswa (Hamalik, 1989: 40). Melalui kegiatan 

karyawisata dan dengan dibawanya siswa ke lapangan, siswa akan memiliki 

dorongan minat dan perhatian terhadap apa yang dipelajarinya, dorongan 

untuk melihat kenyataan, dalam hal ini siswa dapat membuktikan materi yang 

disampaikan oleh guru di dalam kelas dengan kenyataannya di lapangan, dan 

adanya dorongan untuk menemukan sendiri hal-hal yang menarik 

perhatiannya. Dengan demikian siswa dapat menghubungkan antara faktor-

faktor geografi yang ada dengan proses geografi yang terjadi (Sumaatmadja, 

1984: 112). 

 Dengan karyawisata materi yang ada dalam pembelajaran dapat 

dibuktikan dengan kenyataanya dilapangan sehingga menguragi verbalisme 

yang sering membuat siswa menjadi sulit menerima pelajaran. Hal ini 

membuat materi pelajaran tersebut terpatri dalam benak siswa, karena 

pengalaman langsung pada umumnya lebih baik dari pada pengalaman tidak 

langsung. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan karyawisata sebagai 

metode mengajar dapat meningkatkan prestasi belajar, karena metode 

karyawisata merupakan pembelajaran yang mudah di mengerti oleh siswa. 

Oleh sebab itu maka guru jangan hanya melakukan pembelajaran didalam 

kelas saja untuk mengurangi verbalisme dan kejenuhan pada siswa.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan analisis dan bahasan penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan karyawisata yang dilakukan oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 

22 Semarang yang dilaksanakan sebagai metode dalam kegiatan belajar 

mengajar geografi dalam tahap-tahap pelaksanaannya sesuai dengan teori 

yang ada.  

2. Pelaksanaan karyawisata di SMP Negeri 22 Semarang berjalan dengan baik 

semua siswa dapat memahami pembelajaran yang ada. Dari pejelasan yang 

diberikan guru dan guide siswa mencatat dan menggigatnya, ini terbukti 

dari peningkatan nilai tes yang diberikan sesudah dan setelah 

melaksanankan karyawisata. 

3. Kegiatan karyawisata ada pengaruhnya dalam pembelajaran geografi 

sebagai suatau metode pembelajaran diluar kelas yang menembah 

pengetahuan siswa.  

4. Dengan menggunakan uji regresi didapatkan F hitung untuk uji 

kebermaknaan regresi sebesar 14,112. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk 

= 1 dan dk = 54 diperoleh F tabel = 4,020. Karena Fhitung > Ftabel yang berarti 

bahwa model  regresi tersebut signifikan, atau terdapat pengaruh antara 

pelaksanaan karyawisata dengan prestasi belajar. Sedangkan kontribusi 
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yang diberikan oleh kegiatan karyawisata sebesar 20,7% dalam proses 

pembelajaran geografi, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil 

belajar siswa setelah melaksanakan karyawisata.  

 B. Saran 

1. Dalam kegiatan karyawisata hendaknya tidak hanya kegiatan jalan-jalan 

tetapi kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi siswa. Terutama 

bagi mata pelajaran yang dianggap sulit dimengerti oleh siswa dengan 

penjelasan saja.  

2. Pembelajaran sekarang ini 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 jumpai setiap saat. 

3. Pelaksanaan karyawisata di SMP 22 Semarang berjalan dengan baik tetapi 

sebagai masukkan bagi guru-guru yang akan melaksanakan karyawisata 

hendaknya tahapan-tahapan yang ada dalam karyawisata dilakukan dengan 

baik. Selain itu pengendalian peserta didik harus sangat diperlukan supaya 

kegiatan ini berjalan dengan lancar.  

4. Kegiatan wisata yang dilakukan banyak sekolah setiap tahun seharusnya 

tidak hanya kegiatan jalan-jalan saja tetapi akan lebih berarti apabila 

kegiatan wisata diselinggi dengan pembelajaran yang menambah 

pengetahuan siswa.   
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INSTRUMEN PENGAMATAN 

TERHADAP  SISWA 

 

 

A. Identitas Responden 

Nama : 

Kelas : 

Jenis Kelamin : 

 

B. Persiapan Karyawisata 

No Indikator Ya Tidak Ya tapi tidak sesuai 
1. Ikut dalam kepanitiaan    
2. Terlibat dalam perencanaan tujuan 

karyawisata 
   

3. Terlibat dalam negosiasi harga    
4. Mempersiapkan perlengkapan 

belajar  
   

5. Menyampaikan surat ijin kepada 
orang tua 

   

 

C. Pelaksanaan Karyawisata 

No Indikator Ya Tidak Ya tapi tidak sesuai 
1. Memperhatikan obyek    
 2. Mendengarkan dan mencatat 

informasi 
   

 3. Melakukan tanya jawab    
 

D. Tindak Lanjut Karyawisata 

No Indikator Ya Tidak Ya tapi tidak sesuai 
1. Membuat laporan hasil karyawisata    
2. Mendiskusikan hasil karyawisata    
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ISTRUMEN KUESIONER 

 

A. Petunjuk Pengisian Jawaban 

a) Bacalah setiap pertanyaan dan alternatif jawaban dengan seksama 

sehingga saudara benar-benar paham. 

b) Berikan tanda (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar. 

c) Kuesioner ini boleh dibawa pulang (diisi dirumah) dengan tenggang waktu 

hanya satu hari, agar saudara dapat mengisi lebih leluasa dan terhindar dari 

rasa malu serta sikap tergesa-gesa. 

d) Jawaban saudara tidak mempengaruhi, nilai pelajaran di sekolah.  

B. Indentitas Responden 

Nama   : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin: 

C. Persiapan Karyawisata 

1. Bagaimana menurut anda jika sebelum berangkat ditetapkan tujuan obyek 

karyawisata yang sesuai dengan pengajaran geografi? 

a. Sangat Setuju    c. Tidak perlu 

b. Perlu  

2. Bagaimana menurut anda jika siswa ikut dalam kepanitiaan karyawisata? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

3. Agar dalam mempelajari obyek karyawisata lebih efektif, Bagaimanakah 

jika sebelum berangkat diberi penjelasan tentang lamanya waktu yang 

digunakan pada tiap-tiap obyek yang dikunjungi? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

4. Dalam berkaryawisata, apakah perlu saudara mendapatkan penjelasan 

tentang keadaan obyek wisata secara global? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 
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5. Untuk membuat laporan bagaimana jika  sebelum berangakat dibagikan 

lembar soal tentang obyek karyawisata yang sesuai dengan pengajaran 

geografi?  

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

6. Dalam berkaryawisata, apakah perlu saudara mendapatkan penjelasan 

tentang Perlengkapan yang diperlukan? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

7.  Bagaimana bila dalam berkayawisata s0audara diwajibkan membawa 

peralatan belajar? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

8. Bagaimana menurut anada jika dalam membuat laporan tentang obyek 

yang dikunjungi dibagi dalam kelompok tugas? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

9. Untuk melengkapi hasil laporan, bagaimana jika pada waktu karyawisata 

dianjurkan untuk bertanya sebagai bahan menyusun laporan? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

10. Waktu anda mengikuti karyawisata, bagaimana jika obyek yang 

dikunjungi sesuai dengan pengajaran geografi? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

11. Sebelum berangkat bagaimana jika saudara dianjurkan membawa alat-alat 

geografi sederhana seperti kompas misalnya? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 
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D. Pelaksanaan Karyawisata 

12. Setujukah saudara jika setiap obyek wisata, anda amati dengan baik? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

13. Bagimana jika informasi siswa diwajibkan untuk mendengarkan dan 

mencatat informasi yang diberikan guru selama karyawisata? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

14. Bagimana jika siswa diwajibkan untuk mendengarkan dan mencatat 

informasi yang diberikan guide? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

15. Untuk menyempurnakan hasil laporan tentang obyek karyawisata saudara 

sebaiknya melakukan tanya jawab? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

16. Bagaimana jika kegiatan tanya jawab ditanyakan pada pengelola untuk 

mengetahui latar belakang obyek wisata?   

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

E. Tindak Lanjut Karyawisata 

17. Bagaimana pemahaman saudara jika materi geografi disekolah 

memanfaatkan lingkungan fisik dan sosial sebagai contoh konkrit? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

18. Bagimana menurut pendapat saudara jika selesai melakukan karyawisata, 

diwajibkan membuat laporan hasil pengamatan dilapangan? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 
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19. Menurut sudara apakah perlu juga mendiskusikan hasil laporan tersebut? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 

20. Menurut sudara perlukah laporan di berikan nilai dan yang terbaik 

mendapatkan penghargaan? 

a. Sangat setuju    c. Tidak setuju 

b.  Setuju 
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INSTRUMEN TEST 

 

A. Petujuk Pengisian 

a. Bacalah setiap pertanyaan dan alternatif jawaban dengan seksama 

sehingga saudara benar-benar paham. 

b.  Berikan tanda (X) pada jawaban yang anda anggap paling benar. 

c.   Waktu yang tersedia untuk menjawab pertanyaan 45 menit. 

B. Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

C. Pertanyaan  

Lingkungan Hidup dan Pelestariannya 

1. Jakarta merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat 

ditandai dengan ………….. 

a. Sepinya Jalan Raya   c.   Banyak hutan   

b. Banyak bangunan rumah   d.   Tidak ada kemacetan lalu lintas     

2. Kegiatan penanaman pohon ditanah yang kosong di kota disebut  ……. 

a. Tamanisasi    c.   Peneduhan  

b. Reboisasi    d.   Penghijauan 

3. Pembangunan pemukiman supaya tidak terjadi bencana alam, seharusnya 

mempedulikan faktor kesemimbangan ………. 

a. Lingkungan    c.   Bahan bangunan 

b. Manusia    d.   Harga 

4. Kerusakan lingkungan di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut, kecuali 

a. Pencemaran limbah indusri dan ruamah tangga 

b. Pembuangan sampah plastik sembarangan 

c. Penebangan dihutan secara liar 

d. Penggolahan limbah sebelum dibuang 
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5. Kesenjangan hidup dikota ditunjukkan dengan adanya …….. 

a. Pemukiman yang bersih semua 

b. Adanya bantuan merata pada semua warga 

c. Adanya pemukiman elit dan pemukian kumuh ditepi sungai 

d. Banyaknya kendaraan bermotor 

Dinamika Penduduk dan Unsur-unsurnya 

6. Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk menetap disebut …… 

a. Urbanisasi    c.   Emigrasi 

b. Mutasi     d.   Migrasi 

7. Pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisiknya disebut ……. 

a. Ras     c.   Bangsa 

b. Suku     d.   Negara 

8. Pertemuan banyak budaya melebur manjadi satu disebut …… 

a. Asimilasi    c.   Denodasi 

b. Persuasi     d.   Imitasi 

9. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ……… 

a. Kematiaan dan perpindahan  c.  Perpindahan penduduk 

b. Luas lahan    d.  Kematian dan kelahiran 

10. Dampak negatif apa yang dirasakan oleh desa bila penduduk yang berusia 

produktif pergi ke kota? 

a. Kurangnya tenaga kerja 

b. Banyak tersedia lapangan kerja 

c. Sedikit penduduknya  

d. Desa semakin rame 

Pranata Sosial 

11. Sebuah Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, istri, dan anaknya 

disebut keluaraga 

a. Kecil     c.  Inti 

b. Besar     d.  Luas 
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12. Agama Islam melarang umatnya untuk berjudi, minum-minuman keras, 

hidup berfoya-foya, merupakan fungsi agama dalam hal ………. 

a. Ritual     c.  Pengendalian sosial 

b. Keyakinan    d.  Mempersatuakan 

13. Cabang ilmu pendidikan yang mempelajari tentang kependudukan adalah 

a. Geomorfologi   c.  Demografi 

b. Geologi      d.  Kartografi 

14. Pusat perdagangan pakaian dan kerajinan sepatu kulit yang terkenal di 

Jawa Barat yaitu  ………….. 

a. ITC Mangga dua   c.  Pasar Johar 

b. WTC     d. Cibaduyut 

Unsur Fisik Wilayah Indonesia 

15. Jakarta termasuk dalam propinsi……………. 

a. Jawa Barat    c.  Jawa Timur 

b. Jawa Tengah   d.  DKI (Daerah Khusus Ibukota) 

16. Diperkotaan pemanfaatan tanah rata-rata digunakan untuk……….. 

a. Kebun      c.  Sawah 

b. Bangunan rumah    d.  Hutan  

17. Ilmu yang mempelajari tentang hewan disebut……………. 

a. Botani     c.  Geografi 

b. Zoologi     d.  Flora 

18. Kerangka hewan yang sudah mati, yang berupa tulang disebut ………... 

a. Dosil     c.   Torsil 

b. Wosil     d.   Fosil 

19. Tempat untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka disebut ………. 

a. Cagar Alam    c.   Hutan 

b. Suaka Marga Satwa  d.   Habitat 

20. Fauna yang termasuk dalam kategori fauna Australiatis yaitu …… 

a. Gajah, Maleo, Kanguru  c.  Kanguru, Cenderawasih 

b. Cenderawasih, Harimau, Kera d.   Kera, Harimau  
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