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 “Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” Barangsiapa bersungguh- 

sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri (QS Al- 

Ankabut 29:6). 
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 Lakukan yang terbaik sesuai kata hatimu (Penulis). 
 

 Kebahagiaan terbesar adalah membahagiakan keluarga yang telah 

memberikan cinta kasih tanpa henti dalam keadaan susah maupun senang 

(Penulis). 
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Penelitian dilatarbelakangi oleh penggunaan sumber belajar geografi 

berupa pemanfaatan desa wisata yang masih minim. Pembelajaran di desa wisata 

yang berbasis ekowisata membawa siswa untuk memahami lingkungan hidup 

langsung dari alam. Permasalahan yang diteliti ini adalah (1) Pemanfaatan desa 

wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi berbasis ekowisata. (2) 

Bagaimana pengaruh pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar 

geografi berbasis ekowisata terhadap hasil belajar afektif siswa SMA 

Muhammadiyah Sumowono. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi berbasis 

ekowisata. (2) Mengetahui pengaruh pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai 

sumber belajar geografi berbasis ekowisata terhadap hasil belajar afektif siswa 

SMA Muhammadiyah Sumowono. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 

di SMA Muhammadiyah Sumowono Tahun 2015 yang berjumlah 29 siswa. 

Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling atas dasar 

pertimbangan tertentu yaitu jumlah sampel yang sedikit dan hanya ada satu kelas 

IPS di sekolah tersebut. Jenis sampel adalah total population sampel dimana 

semua anggota populasi sama dengan jumlah sampel. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi dan kuesioner. 

Hasil analisis data diketahui bahwa pemanfaatan desa wisata Keseneng 

sebagai sumber belajar geografi berbasisi ekowisata memiliki kualitas yang 

“Baik” dengan skor rata-rata 110. Siswa dapat menggunakan obyek wisata 

tersebut untuk mempelajari materi lingkungan hidup. Unsur-unsur yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yaitu unsur abiotik dan biotik meliputi 

lahan, sungai, hutan, sawah, dan ekosistem. Faktor-faktor yang menghambat dari 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar adalah waktu tempuh 

yang relatif lama dan kendala cuaca. Hasil belajar afektif siswa menunjukkan 

pada kategori “Baik” dengan skor rata-rata presentase 76,18. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan nilai t berada pada daerah penolakan Ho sehingga koefisien korelasi 

signifikan. Nilai koefisien determinasi r² berada pada 42% yang berarti 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi berbasis 

ekowisata memberikan pengaruh 42% terhadap hasil belajar afektif siswa. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan desa wisata 

Keseneng sebagai sumber belajar geografi berbasis ekowisata menghasilkan hasil 

belajar afektif siswa baik. Siswa lebih antusias dalam mempelajari lingkungan 

hidup. Sehingga pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar perlu 
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dikembangkan  lagi.  Kepada  guru  dan  sekolah  untuk  memanfaatkan  potensi 

lingkungan sekitar untuk sumber belajar yang mudah dijangkau dan bermanfaat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

 
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan 

bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam pengertian tersebut setiap warga negara Indonesia 

berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama 

dan gender. Pemerataan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat 

warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki 

kemampuan untuk mengatasi permasalahan diri dan lingkungannya, 

mendorong tegaknya masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai luhur 

Pancasila. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan 

dan mencerdaskan suatu bangsa. Dapat dikatakan bahwa pendidikan 

merupakan agen pembangunan dan perubahan. Tanpa pendidikan maka tidak 

ada pembangunan dan hal itu berarti tidak akan ada perubahan. Pendidikan 

dalam arti sempit didefinisikan sebagai proses interaksi belajar mengajar 

dalam bentuk formal yang dikenal sebagai pengajaran. Sedangkan pendidikan 

dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi 

individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun 

informal, sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu. 
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Pendidikan dalam pandangan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar 

Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 

maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi- 

tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu faktor yang turut menentukan hasil pendidikan adalah 

kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran antara lain ditentukan oleh 

interaksi pendidik dengan peserta didik, dan lingkungan. Dalam 

pembelajaran, interaksi antara pendidik dan peserta didik, merupakan upaya 

membantu peserta didik untuk menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi 

pendidik dapat berlangsung dalam lingkungan, keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. Pada keluarga interaksi pendidikan terjadi antara orang tua 

sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan alam dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan sumber 

daya manusia terutama dalam segala aspek kehidupan khususnya dibidang 

pendidikan dan pembelajaran. 

Mengajar merupakan tugas utama seorang pendidik (guru). Fungsi 

utama seorang guru tidak sebagai pusat sumber belajar bagi siswa tetapi lebih 
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kearah fasilitator yang memfasilitasi berbagai hal yang diperlukan siswa 

untuk belajar. Hal yang penting lainnya adalah bagaimana guru dapat 

menciptakan suasana belajar yang membangun dan meningkatkan spirit 

kreativitas siswa sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajarnya 

dengan penuh rasa puas. 

Salah satu masalah dalam pendidikan adalah kurangnya pemakaian 

sumber belajar untuk mendukung suatu kegiatan belajar mengajar. 

Sebenarnya sumber belajar juga dapat diperoleh dari sekitar kita, disamping 

itu lingkungan juga dapat digunakan dalam kegitan belajar mengajar. Banyak 

benda, makhluk hidup atau fenomena-fenomena alam yang menarik dan 

dapat digunakan sebagai sumber belajar, hanya masalahnya sebagian besar 

peneliti maupun guru belum terbiasa menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar (Santriani, 2014:126). 

Guru dituntut untuk profesional yakni memiliki kompetensi 

dibidangnya. Disamping memiliki kompetensi profesional, guru juga harus 

memiliki kompetensi pedagogik yaitu menguasai metode pembelajaran baik 

penguasaan kurikulum, merancang proses pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran, mengadakan evaluasi pembelajaran dan melakukan 

program tindak lanjut. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang guru 

yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian 

guru dituntut memiliki kepribadian yang baik, jujur, adil, bertanggung jawab 

dan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi sosial 

menunjukan guru merupakan bagian dari masyarakat baik di sekolah maupun 

dilingkungan masyarakat. 
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Kenyataannya pembelajaran geografi masih fokus pada guru sebagai 

sumber belajar yang belum menggunakan media dalam pembelajaran geografi. 

Pelaksanaan pelajaran di luar kelas dapat dilakukan guru sesuai dengan 

kemampuan yang ada. Tujuan dari pengajaran di luar kelas untuk membawa 

siswa mengamati, dan mempelajari hal-hal yang dianjurkan secara langsung 

dalam keadaan yang sesungguhnya di lingkungan sekitarnya dan kemudian 

dihubungkan dengan materi pelajaran. Pelajaran atau kerja lapangan juga 

merupakan hal yang tak terpisahkan dari materi geografi yang baik, karena 

kegiatan lapangan itu bermanfaat untuk bahan persepsi, pembangkit minat, 

dan perolehan pengetahuan serta bermakna (Suharyono, 1990). Sekarang ini 

pembelajaran geografi dianggap tidak menarik sehingga peserta didik tidak 

memiliki motivasi untuk belajar geografi. 

Hasil penelitian Maryani dalam thesis Supriatana (2007:931), sekarang 

ini pelajaran geografi dianggap tidak menarik untuk dipelajari. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor: 

1) Pelajaran geografi sering terjebak dalam aspek kognitif paling  rendah 

yaitu menghafal nama-nama tempat, sungai, dan gunung atau sejumlah 

fakta lainnya. 

2) Ilmu geografi seringkali dikaitkan dengan ilmu yang hanya membuat peta 

 
3) Geografi hanya menggambarkan tentang perjalanan-perjalanan manusia di 

permukaan bumi. 

4) Proses pembelajaran geografi cenderung verbal, kurang melibatkan fakta- 

fakta aktual, tidak melibatkan media kongkrit dan teknologi mutahir. 
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5) Kurang aplikatif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang 

saat ini. 

Hasil suatu survei yang dilakukan Indonesian Education Sector Survey 

Report, dijelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia pada umumnya 

menekankan pada keterampilan-keterampilan rutin dan hafalan semata. 

Pendidikan di Indonesia masih kurang untuk memberikan peluang bagi 

pengembangan kreativitas. Ranah di sekolah yang terutama dilatih adalah 

ranah kognitif yang meliputi pengetahuan, ingatan dan kemampuan berpikir 

logis atau penalaran. Sementara perkembangan ranah afektif (sikap dan 

perasaan) dan ranah psikomotorik (keterampilan) kurang dikembangkan 

(Suyahni,2014:20). 

Bercermin pada fakta dilapangan tersebut maka peneliti berpendapat 

pentingnya penelitian dalam pengembangan sumber belajar dan penilaian 

ranah afektif siswa. Tujuan pembelajaran geografi tidak hanya terpaku pada 

aspek kognitif peserta didik saja melainkan juga aspek afektif dan 

psikomotorik. Penilaian afektif, bagi sebagian guru lebih sulit dilakukan 

dibanding penilaian kognitif atau penilaian psikomotor. Padahal dalam dunia 

pendidikan seperti halnya di sekolah, ranah afektif juga sangat perlu 

mendapatkan perhatian. Kenyataan selama ini di lapangan lebih menunjukkan 

penilaian afektif terkesan bagai “anak tiri” dibanding penilaian kognitif 

maupun psikomotor. 

Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan 

sebagainya.   Di   dalamnya   mencakup   penerimaan   (receiving/attending), 
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sambutan (responding), tata nilai (valuing), pengorganisasian (organization), 

dan karakterisasi (characterization).Dalam aspek ini peserta didik dinilai 

sejauh mana ia mampu menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran ke 

dalam dirinya. Aspek afektif ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep 

diri. 

Ranah afektif sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Beberapa 

komponen penting ranah afektif misalnya minat dan sikap terhadap suatu mata 

pelajaran atau materi pelajaran. Siswa bisa memiliki sikap positif terhadap 

mata pelajaran atau materi pelajaran tertentu, bisa juga negatif, atau netral. 

Harapan semua guru tentunya, siswa mereka memiliki sikap dan minat positif 

terhadap semua mata pelajaran atau materi pelajaran. Melalui sikap yang 

positif ini kemudian dapat diharapkan, siswa juga akan memiliki minat yang 

positif. Siswa yang mempunyai sikap positif dan minat positif terhadap suatu 

mata pelajaran atau materi pelajaran akan mempunyai kemungkinan  yang 

lebih besar untuk berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Ketika peserta didik 

telah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai mata pelajaran dalam 

dirinya, maka tahap selanjutnya ialah bagaimana peserta didik mampu 

mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari melalui 

perbuatan atau tindakan. Aspek afektif merupakan bagian dari pembentukan 

karakter dalam kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan konsep ilmu geografi, dapat dilihat bahwa geografi dan 

studi geografi berkenaan dengan:(1) permukaan bumi (geosfer), (2) alam 

lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer), (3) umat manusia 

dengan kehidupannya (antroposfer), (4) penyebaran keruangan gejala alam 
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dan   kehidupan   termasuk   persamaan   dan   perbedaan,   serta   (5)   analisis 

hubungan dan keruangan gejala-gejala geografi di permukaan bumi. 

Pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan 

kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Pembelajaran 

Geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan di 

sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak pada 

jenjang pendidikan masing-masing. 

Melalui pendekatan kelingkungan, guru geografi dapat memanfaatkan 

potensi lingkungan sebagai sumber belajar yang nyata di lapangan sehingga 

pembelajaran geogarafi menjadi menarik. Guru geografi  menyesuaikan 

kondisi lingkungan yang dijadikan sebagai sumber belajar dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum. Melalui 

pembelajaran geografi yang dikaitkan dengan materi lingkungan hidup, maka 

diharapkan siswa memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan memiliki 

kesadaran untuk menjaga lingkungan. Menumbuhkan kearifan lokal yang 

peduli lingkungan akan mendorong siswa untuk berbuat nyata sebagai rasa 

tanggungjawab terhadap lingkungan yang memberi manfaat bagi diri sendiri 

dan masyarakat. 

Pada dasarnya dimensi ekowisata sebagai pengalaman pendidikan 

adalah penciptaan jendela baru untuk melihat dunia dan orang disekitarnya. 

Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

berbagai  pengalaman  belajar  secara  mandiri,  menjelajahi  lingkungan  alam 
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sendiri, serta mengidentifikasi pelbagai fenomena disekitar. (David dan Russo, 

2009:3). 

Salah satu bentuk pembelajaran geografi di lingkungan yaitu dengan 

memanfaatkan ekowisata. Ekowisata pada saat sekarang ini menjadi aktivitas 

penting yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mendapatkan 

pengalaman mengenai alam dan budaya untuk dipelajari dan memahami 

betapa pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Pada 

saat yang sama ekowisata dapat memberikan generating income untuk 

kegiatan konservasi dan keuntungan ekonomi pada masyarakat yang tingal di 

sekitar lokasi ekowisata. Definisi ekowisata menurut The Ecotourism society 

(1990) Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pengembangan kawasan 

ekowisata mengedepankan nilai-nilai berwawasan lingkungan sehingga unsur 

ekonomi bukan yang utama. 

Salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai sumber belajar 

geografi berbasis ekowisata adalah desa wisata Keseneng, Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang. Desa Keseneng merupakan salah satu desa 

yang terletak di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri di lereng Gunung 

Ungaran pada ketinggian sekitar 700 meter. Posisi Keseneng yang berada di 

pegunungan membuat desa tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam 

(SDA) dan lanskap yang luar biasa. Enam buah sungai mengalir melalui desa 

tersebut dan sembilan air terjun berbeda karakter menghiasi sungai-sungainya. 

Lahan dengan topografi yang curam dan berbukit-bukit umumnya diusahakan 
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sebagai hutan rakyat, dan berbagai satwa liar seperti macan tutul, kijang, 

monyet, dan aneka jenis burung masih sering ditemui. Sejak tahun 2010, 

desa Keseneng mulai mengelola sumber daya alam yang dimilikinya melalui 

pengembangan desa wisata dengan obyek wisata unggulan Curug Tujuh 

Bidadari. 

Kondisi lingkungan alam yang masih terjaga, keindahan bentang 

alamnya, dan keramahan penduduk setempat sebagai wisata berwawasan 

lingkungan yang menjadi daya tarik pengunjung. Dengan mengangkat 

homestay, arung jeram, outbound, camping ground, kuliner, dan pertanian 

sayur desa wisata Keseneng mampu dijadikan media pembelajaran geografi 

berbasis ekowisata yang lengkap. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan 

ekowisata dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kesadaran dan 

apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. Ekowisata 

memberikan nilai tambah kepada pengunjung dan masyarakat dalam bentuk 

pengetahuan dan pengalaman. Nilai tambah ini mempengaruhi perubahan 

perilaku dari pengunjung, masyarakat dan pengembang pariwisata agar sadar 

dan lebih menghargai alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. 

Kenyataannya selama ini desa tersebut hanya digunakan sebagai obyek 

wisata saja. Potensi dari sisi pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal. 

Salah satu SMA terdekat dari desa wisata Keseneng yaitu SMA 

Muhammadiyah Sumowono juga belum pernah memanfaatkan potensi desa 

ini sebagai sumber belajar geografi. Hal ini sangat sangat disayangkan 

melihat potensi desa wisata Keseneng yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber  belajar  terutama  untuk  mata  pelajaran  geografi  di  tingkat  sekolah 
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menengah atas. Selama ini obyek wisata Desa Keseneng ramai didatangi oleh 

pengunjung yang ingin menikmati keindahan Curug Tujuh Bidadari saja. Data 

pengunjung tahun 2013 menunjukan dari 3.560 jumlah pengunjung yang 

datang didominasi oleh pengunjung lokal Kabupaten Semarang. Mereka 

datang secara perorangan maupun kelompok dengan tujuan utama menikmati 

keindahan Curug Tujuh Bidadari (Desa Keseneng,2013). Selain itu, sebagian 

kelompok yang datang dari sekolah-sekolah hanya memanfatkan desa wisata 

Keseneng sebagai tempat camping. 

Melihat potensi yang ada maka layak untuk diteliti lebih jauh 

bagaimaana potensi desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi 

berbasis ekowisata. Diharapkan pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai 

sumber belajar geografi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

hasil belajar afektif siswa. Selain itu melihat pentingnya penilaian ranah 

afektif siswa juga menjadi alasan penelitian ini. Sehingga peneliti memilih 

judul penelitian” Pengaruh Pemanfaatan Desa Wisata Keseneng Sebagai 

Sumber Belajar Geografi Berbasis Ekowisata Terhadap Hasil Belajar Afektif 

Siswa SMA Muhammadiyah Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2015”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah: 

 
1. Bagaimana  pemanfaatan  ekowisata  di  desa  wisata  Keseneng  sebagai 

sumber belajar geografi di Sekolah Menengah Atas? 

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan desa wisata Keseneng terhadap hasil 

belajar afektif siswa Sekolah Menengah Atas? 
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C. Tujuan Penelitian 
 

1. Menganalisis  pemanfaatan  ekowisata  di  desa  wisata  Keseneng sebagai 

sumber belajar geografi untuk Sekolah Menengah Atas. 

2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan desa wisata Keseneng terhadap hasil 

belajar afektif siswa Sekolah Menengah Atas. 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Praktis 

 
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

 
a. Siswa 

 
Penelitian ini diharapakan mampu memberikan suasana belajar yang 

baru bagi siswa dan tidak hanya untuk belajar semata namun juga 

berwisata. 

b. Guru 

 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif sumber belajar 

baru bagi guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. Selain itu guru juga dapat menerapkan 

metode penilaian aspek afektif kepada siswa. 

c. Masyarkat Desa Keseneng 

 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan pariwisata Desa Keseneng 

menagalami kemajauan dan peningkatan jumlah pengunjung dari 

kalangan akademis yang ingin belajar geografi di desa tersebut. 
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d. Pemerintah Kabupaten Semarang 

 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber masukan bagi 

pemerintah Kabupaten Semarang dan instansi terkait untuk 

mengembangkan sektor pariwisata terutama desa Wisata. 

e. Peneliti 

 
Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti sebagai calon pendidik 

kelak untuk memilih dan menggunakan sumber belajar yang kreatif 

dan efektif. 

E. Penengasan Istilah 

 
Berkaitan dengan judul di atas, maka untuk menghindari agar 

permasalahan yang dimaksud tidak menyimpang dari tujuan semula dan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran serta untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami serta mendapatkan gambaran dari objek penelitian ini, 

maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan 

 
Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

bentuk pendayagunaan dari suatu benda, ruang,waktu maupun aktivitas 

manusia yang mendukung proses pembelajaran geografi. Pemanfaatan 

yang diteliti dalam penelitian ini meliputi tahap perencanaan atau 

persiapan, proses pelaksanaan pembelajaran baik di desa wisata Keseneng 

maupun di kelas. 

2. Desa Wisata 

 
Yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan 

yang  menawarkan  keseluruhan  suasana  yang  mencerminkan  keaslian 
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pedesaan di Keseneng, baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa, serta 

mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya atraksi, makan, minum, cinderamata, 

penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya (Muriawan, 2006:71). Dalam 

penelitian ini Desa Wisata yang dimaksud adalah Desa Wisata Keseneng, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 

3. Sumber Belajar Geografi 

 
Pengertian sumber belajar yang luas diberikan Edgar Dale dalam Rivai 

dan Sudjana (1989:76) seorang ahli pendidikan mengemukakan sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi 

belajar seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber 

pembelajaran geografi adalah kondisi lingkungan alam desa wisata 

Keseneng dan kehidupan masyarakat yang berada di desa wisata 

Keseneng yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitas belajar geografi oleh 

siswa. 

4. Ekowisata 

 
Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan 

pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek 

konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat 

lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud ekowisata adalah perjalan wisata siswa Sekolah Menengah Atas 

SMA   Muhammadiyah   Sumowono   ke   desa   wisata   Keseneng  untuk 
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memanfaatkan lingkungan yang ada berupa lingkungan biotik dan abiotik 

sebagai sumber belajar geografi. 

5. Hasil Belajar Afektif 

 
Hasil belajar afektif dalam penelitian ini adalah kawasan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, 

kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Di dalamnya mencakup 

penerimaan (receiving/attending), sambutan (responding), tata nilai 

(valuing), pengorganisasian (organization), dan karakterisasi 

(characterization). 



 

 

BAB II 

 
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 
 
 
 

A. Landasan Teori 

 
1. Hakikat Pembelajaran Geografi 

 
a. Pengertian Geografi 

 
Hakikat Geografi sebagai ilmu, selalu melihat keseluruhan 

gejala dalam ruang, dengan memperhatikan secara mendalam tiap 

aspek yang menjadi komponen keseluruhan. Geografi sebagai satu 

kesatuan studi (unified geography), melihat satu kesatuan komponen 

alamiah dengan komponen insaniah pada ruang tertentu di permukaan 

bumi, dengan mengkaji faktor alam dan faktor manusia yang 

membentuk integrasi keruangan di wilayah yang bersangkutan. Gejala 

interelasi, interaksi, integrasi keruangan, menjadi hakikat kerangka 

kerja utama pada geografi dan studi geografi. 

Menurut Prof.Bintarto seorang ahli geografi mengemukakan 

geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala- 

gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang 

menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya 

melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk 

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Seminar 

dan lokakarya peningkatan kualitas pembelajaran geografi di 

Semarang  tahun  1988  merumuskan  geografi  sebagai  ilmu  yang 
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mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. 

Berdasarkan konsep ilmu geografi yang dikemukakan, dapat 

dilihat bahwa geografi dan studi geografi berkenaan dengan: (1) 

permukaan bumi (geosfer), (2) alam lingkungan (atmosfer, litosfer, 

hidrosfer, dan biosfer), (3) umat manusia dengan kehidupannya 

(antroposfer), (4) penyebaran keruangan gejala alam dan kehidupan 

termasuk persamaan dan perbedaan, serta (5) analisis hubungan dan 

keruangan gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Oleh karena itu 

pembelajaran geografi meliputi: 

1) Alam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. 

 
2) Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidupannya. 

 
3) Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungan yang 

memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat dipermukaan 

bumi. 

4) Kesatuan regional yang merupakan perpaduan wilayah darat, 

perairan dan udara di atasnya. 

Ruang lingkup inilah yang memberikan ciri dan karakteristik 

pembelajaran geografi yang akan diproses pada pembelajaran geografi. 

Materinya selalu digali dari permukaan bumi pada suatu lokasi untuk 

mengungkapkan corak kehidupan manusia yang memberikan ciri khas 

kepada wilayah yang bersangkutan sebagai hasil interaksi faktor-faktor 

geografis pada lokasi yang bersangkutan. 
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b. Pembelajaran Geografi 

 
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi 

transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. 

Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat 

diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran pada dasarnya 

interaksi antara guru dengan siswa dan ingkungannya sehingga dalam 

pembelajaran ini terdapat dua kegiatan yang tidak terpisahkan, yaitu 

kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2000:24). Pembelajaran 

geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang 

diajarkan disekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

mental anak jenjang pendidikan masing-masing tingkat perkembangan. 

Pembelajaran geografi mencakup aspek keruangan, kelingkungan, dan 

kewilayahan. Pengorganisasian materi dimulai dari pengenalan 

fenomena geografis dengan memanfaatkan bentang alam sekitarnya 

sebagai informasi geografi. Pembelajaran merupakan suatu sistem, 

yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode 

dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus 

diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model 
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pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

(Rusman, 2011:1). Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan 

oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana belajar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

(Dimyati,2009:157). Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang 

dirancang pendidik dengan memanfaatkan lingkungan untuk 

memudahkan peserta didik dalam belajar. 

Mengacu pada berbagai sumber pedoman pengajaran geografi, 

seminar pengajaran ilmu bumi dalam (Suharyono, 1990:65-67) 

mengemukakan tujuan umum pengajaran geografi dan nilai-nilai yang 

dapat diperoleh, yang meliputi: 

1) Mengembangkan cara berfikir untuk dapat melihat dan memahami 

interaksi dan interelasi gejala-gejala fisis maupun sosial dalam 

konteks keruangan. 

2) Menanamkan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran akan 

keTuhanan Yang Maha Esa. 

3) Menanamkan kecintaan tanah air dan mengetahui ketahanan dan 

pertahanan negara serta dapat menanamkan rasa cinta dan hormat 

sesama manusia. 

4) Memberikan kemampuan untuk membudayakan alam sekitar. 

 
5) Menanamkan kesadaran atau keharusan kerja dan berusaha untuk 

dapat menikmati atau memanfaatan kekayaan alam sekitar. 
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6) Mengembangkan ketrampilan untuk mengamati, mencatat, 

menginterpretasi, menganalisis, mengklasifikasi dan mengevaluasi 

gejala-gejala serta proses-proses fisis dan sosial dalam 

lingkungannya. 

7) Mengembangkan ketrampilan membuat deskripsi, membuat peta 

dan membuat komparansi wilayah. 

8) Memupuk kesadaran ekologi dan kesadaran akan perlunya 

keseimbangan potensi wilayah dan polusi. 

Pembelajaran yang diterapkan saat ini berbasis Kurikulum 

Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) sebagai suatu proses penerapan ide, 

konsep dan kebijakan KTSP dalam suatu aktifitas pembelajaran 

sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas, kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik (SNP Pasal 19 ayat 1). 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan 

pembelajaran di sekolah yang terlibat langsung dalam merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kualitas kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan sangat bergantung pada perencanaan dan 

plaksanaan  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  guru.  Tugas  guru 
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bukan semata-mata mengajar (teacher centered), tetapi lebih 

membelajarkan siswa (children centered) (Rusman, 2011:1). 

Guru tidak lagi dipandang “orang yang paling tahu segalanya” 

melainkan banyak berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu pemilihan metode pembelajaran harus dapat 

memberikan peluang pada peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam 

meningkatkan hasil belajar. Metode pembelajaran perlu menekankan 

ketrampilan memproses agar peserta didik mampu menemukan, 

membangun dan mengembangkan pengetahuan maupun kemampuan 

yang dimiliki. 

Menurut Oemar Hamalik (2007:25), pembelajaran merupakan 

suatu proses penyampaian pengetahuan, yang dilaksanakan dengan 

menggunakan cara menuangkan pengetahuan kepada siswa. 

Pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang aspek-aspek 

keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam 

dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. 

Pembelajaran Geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat 

geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing. 

Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) menjelaskan 

pembelajaran geografi membangun dan mengembangkan pemahaman 

peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat 

dan   lingkungan   pada   muka   bumi   peserta   didik   didorong   utuk 
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memahami aspek dan proses fisik yang membentuk pola muka bumi, 

karakteristik dan persebaran spasial ekologis dipermukaan bumi. 

Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan kreatif 

untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi 

persepsi manusia tentang tempat dan wilayah. Pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai-nilai diperoleh dalam pembelajaran geografi 

diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik untuk 

bersikap, bertindak cerdas, arif dan bertanggung jawab dalam 

menghadapi masalah sosial, ekonomi dan ekologis. 

2. Sumber Belajar 

 
a. Arti, Jenis dan Tipe Sumber Belajar. 

 
Definisi sumber belajar menurut AECT (Association for 

Educational Communications and Technology) mengartikan sumber 

belajar sebagai semua sumber (data, manusia, dan barang) yang dapat 

dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam 

kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, orang, 

material, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar bahkan 

berubah menjadi komponen sistem instruksional apabila sumber 

belajar itu diatur sebelumnya (prestructured), didesain dan dipilih 

lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem instruksional yang lengkap 

sehingga mengakibatkan belajar yang bertujuan dan terkontrol. 

Sumber belajar menurut AECT dibedakan menjadi 6 (enam) jenis 

yaitu; pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar. Dalam penelitian ini 

sumber belajar yang dimanfaatkan adalah jenis latar atau lingkungan. 
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Sumber belajar latar atau lingkungan yaitu situasi disekitar proses 

belajar-mengajar terjadi. Latar ini dibedakan menjadi dua macam 

yaitu lingkungan yang berbentuk fisik dan non fisik. Contohnya 

adalah : 

1) Lingkungan fisik: gedung sekolah, rumah, perpustakaan, 

laboratorium, desa wisata, museum, dan sebagainya. 

2) Non fisik: tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, tingkat 

kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya. 

Dilihat dari segi tipe atau asal usulnya sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi 2 kategori. 

1) Sumber belajar yang dirancang ( learning resourse by design). 

 
Yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan 

intruksional. Oleh karena itu dasar rancangannya adalah isi, 

tujuan kurikulum dan ciri siswa tertentu. Sumber belajar jenis ini 

sering disebut sebagai bahan intruksional (intructional materials). 

Contoh adalah bahan pengajaran terprogram, modul, transparansi 

untuk sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang 

studi, film topik ajaran tertentu, video topik khusus, komputer 

intruksional, dan sebagainya. 

2) Sumber belajar yang mudah tersedia, sehingga tinggal 

memanfaatkan (learning resources by utilization). Yaitu sumber 

belajar yang telah ada untuk maksud non intruksional, tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat 

dengan sumber belajar jenis by design. Contohnya: pemanfaatan 
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desa wisata, safari garden, museum wayang, kebun binatang, film 

tentang binatang buas, dan sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan sumber belajar lingkungan 

merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki 

nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran 

siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. 

Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri 

dari : (a)lingkungan sosial dan (b)lingkungan fisik(alam). Lingkungan 

sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan 

kemanusiaan sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk 

mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan 

kesadaran siswa akan cinta alam dan partispasi dalam memelihara dan 

melestarikan alam. 

Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara 

melakukan kegiatan dengan membawa siswa ke lingkungan, seperti 

survey, karyawisata, berkemah, praktek lapangan. Bahkan belakangan 

ini berkembang kegiatan pembelajaran dengan apa yang disebut 

outbond, yang pada dasarnya merupakan proses pembelajaran dengan 

menggunakan alam terbuka. Di samping itu pemanfaatan lingkungan 

dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, 

seperti menghadirkan nara sumber untuk menyampaikan materi di 

dalam kelas. Penggunaan lingkungan sebagai sumber dapat belajar 

berjalan efektif, apabila dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi serta tindak lanjut. Dengan demikian jelas bahwa lingkungan 
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dapat dijadikan salah satu sumber pembelajaran bagi siswa dan guru 

untuk menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan. Dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, akan terdapat 

interaksi antara guru dan siswa lebih proaktif. Sehingga, lebih 

termotivasi untuk mempelajari sesuatu di sekitar lingkungan baik 

sekolah atau di luar sekolah. Dalam kaitannya pemanfaatan 

lingkungan sebagai sumber pembelajaran, Richarson yang dikutip 

Suthardi (1981:147) mengemukakan, “Science necessarily begins in 

the environment in which we live. Consequently the students study of 

science should have this orientation”. Dari lingkungan sekitar siswa 

dapat dibimbing untuk mempelajari berbagai macam masalah 

kehidupan, tetapi pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar 

sangat tergantung pada guru. Ada tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber 

belajar yaitu (a) kemauan guru, (b) kemampuan guru untuk dapat 

melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pembelajaran, dan 

(c) kemampuan guru untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar 

dalam pembelajaran. 

Untuk memanfaatan sumber belajar guru mempunyai tanggung 

jawab membantu siswa agar belajar lebih mudah, lebih lancar dan 

lebih terarah. Oleh sebab itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. 

Menurut Dirjend Dikti (1983:38-39), guru harus mampu; 

(a)menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari- 
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hari, (b)mengenalkan dan menyajikan sumber belajar, (c)menerangkan 

peranan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran, (d)menyusun 

tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku, 

(e)mencari sendiri bahan dari berbagai sumber, (f)memilih bahan 

sesuai dengan prinsip dan teori belajar, (g)menilai keefektifan 

penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan 

pembelajarannya, dan (h)merencanakan kegiatan penggunaan sumber 

belajar secara efektif. 

b. Manfaat Sumber Belajar 

 
Penggunaan sumber belajar dalam proses pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1) Memberikan  kemungkinan  pembelajaran   yang  sifatnya   lebih 

individual. 

2) Memberikan  kesempatan  bagi  siswa  untuk  berkembang  sesuai 

dengan kemampuannya. 

3) Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan 

mengurangi beban guru dalam penyajian informasi sehingga lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah belajar. 

4) Penyajian informasi dan data secara lebih konkrit . 

 
5) Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran 

 
6) Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas. 

 
7) Mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal 

dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkrit. 

8) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 
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9) Merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut. 

 
Melihat fungsi dan kemanfaatan yang ditimbulkan oleh 

sumber belajar tersebut di atas, tentunya akan lebih baik apabila 

dalam proses pembelajaran dapat digunakan macam sumber belajar 

yang tersedia, baik itu yang didisain maupun yang dimanfaatkan 

untuk memaksimalkan kualitas pembelajaran yang dilakukan, karena 

diasumsikan semakin banyak variasinya tentu akan semakin baik 

pemahaman siswa. Namun demikian tampaknya belum semua guru 

telah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. 

Sumber belajar memegang peranan sentral dan bagian integral 

dalam proses pembelajaran, dan juga dapat dikatakan bahwa kedua 

hal ini (sumber belajar dan proses pembelajaran) tidak dapat 

dipisahkan. Kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan 

baik tanpa pendayagunaan sumber belajar. Agar dalam 

pendayagunaan sumber belajar diperoleh hasil yang baik, maka perlu 

dipertimbangkan beberapa hal yaitu sasaran, macam-macam 

pendayagunaan, dan strategi pendaya gunaan. 

3. Tinjauan Hasil Belajar 

 
a. Pengertian Hasil Belajar 

 
Pendidikan sebagai sebuah proses belajar memang tidak cukup 

dengan sekedar mengejar masalah kecerdasannya saja. Berbagai 

potensi anak didik atau subyek belajar lainnya juga harus 

mendapatkan perhatian yang proporsional agar berkembang secara 

optimal.  Karena  itulah  aspek  atau  faktor  rasa  atau  emosi  maupun 
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ketrampilan  fisik  juga  perlu  mendapatkan  kesempatan  yang  sama 

untuk berkembang. 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam 

pembelajaran. Nana Sudjana (2009:3) mendefinisikan hasil belajar 

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono (2006:3-4) juga 

menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Gagne 

mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni yaitu informasi 

verbal, kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. 

Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang 

merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan 

hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 

1990:22). Karena dalam penelitian ini hanya aspek afektif siswa yang 

ingin dicapai, maka hanya aspek tersebut saja yang dijelaskan dalam 

kajian pustaka. 

b. Domain Afektif (nilai atau sikap) 

 
Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, 

nilai hidup dan operasiasi siswa. Di dalamnya mencakup penerimaan 

(receiving/attending), sambutan (responding), tata nilai (valuing), 

pengorganisasian (organization), dan karakterisasi (characterization). 
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Menurut  Krathwol  dalam  Arsyad  (2002)  klasifikasi  tujuan  domain 

afektif terbagi lima kategori : 

1) Penerimaan (Recerving) 

 
Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan 

respon terhadap sitimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan 

tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. 

2) Pemberian respon atau partisipasi (Responding) 

 
Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini siswa menjadi 

terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. 

3) Penilaian atau penentuan sikap (Value) 

 
Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada 

objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, 

menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi sikap dan opresiasi. 

4) Organisasi (Organization) 

 
Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang 

membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik 

internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup 

tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. 

5) Karakterisasi  /  pembentukan pola hidup  (Characterization by a 

value or value complex) 

Mengacu kepada karakter dan daya hidup sesorang. Nilai-nilai 

sangat berkembang nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi 

lebih  konsisten  dan  lebih  mudah  diperkirakan.  Tujuan  dalam 
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kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial 

dan emosi jiwa. 

Secara umum aspek afektif yang perlu dinilai dalam proses 

pembelajaran terhadap berbagai mata pelajaran mencakup beberapa 

hal, sebagai berikut: 

1) Penilaian sikap terhadap materi pelajaran. Berawal dari sikap 

positif terhadap mata pelajaran akan melahirkan minat belajar, 

kemudian mudah diberi motivasi serta lebih mudah dalam 

menyerap materi pelajaran. 

2) Penilaian sikap terhadap guru. Peserta didik perlu memilki sikap 

positif terhadap guru, sehingga ia mudah menyerap materi yang 

diajarkan oleh guru. 

3) Penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik perlu 

memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran, sehingga 

pencapaian hasil belajar bisa maksimal. Hal ini kembali kepada 

guru untuk pandai-pandai mencari metode yang kira-kira dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar serta tidak merasa jenuh. 

4) Penilaian sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang 

berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya peserta didik 

mempunyai sikap positif terhadap upaya sekolah melestarikan 

lingkungan dengan mengadakan program penghijauan sekolah. 

5) Penilaian sikap yang berkaitan dengan kompetensi afektif lintas 

kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Peserta didik 

memiliki   sikap   positif   terhadap   berbagai   kompetensi   setiap 
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kurikulum yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Karakteristik Domain Afektif 

 
Ada 5 (lima) tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, 

minat, konsep diri, nilai dan moral (Depdiknas, 2008:4). 

1) Sikap 

 
Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau 

tidak suka terhadap suatu obyek. Sikap dapat dibentuk melalui 

cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian 

melalui penguatan menerima informasi verbal. Perubahan sikap 

dapat diamati dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap adalah 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik 

terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik dan 

sebagainya. 

2) Minat 

 
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena pelajaran 

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya (Slameto, 2010:57). 
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3) Konsep Diri 

 
Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan 

individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. 

Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti 

ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang tapi bisa 

juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau 

negatif,dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah 

kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Konsep diri ini 

penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu 

dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dapat 

dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu 

informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan 

motivasi belajar peserta didik dengan tepat (Mardapi, 2004:104). 

4) Nilai 

 
Nilai menurut Rokeach (dalam Depdiknas, 2008:5)merupakan 

suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang 

dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan 

sekitar obyek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada 

keyakinan. Nilai cenderung menjadi ide, target nilai dapat pula 

sesuatu seperti sikap dan perilaku. 

5) Moral 

 
Moral berkenaan dengan perasaan salah atau benar terhadap 

kebahagiaan  orang  lain  atau  perasaan  terhadap  tindakan  yang 
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dilakuakan diri sendiri. Moral juga sering dikaitkan dengan 

keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang 

berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai 

dan keyakinan seseorang (Depdiknas, 2008:6). 

d. Cara Penilaian Domain Afektif 

 
Domain afektif memiliki cara penilain yang berbeda dengan 

domain yang lain. Secara umum aspek afektif yang perlu dinilai 

dalam proses pembelajaran terhadap berbagai mata pelajaran 

mencakup beberapa hal, sebagai berikut: 

1) Penilaian sikap terhadap materi pelajaran. Berawal dari sikap 

positif terhadap mata pelajaran akan melahirkan minat belajar, 

kemudian mudah diberi motivasi serta lebih mudah dalam 

menyerap materi pelajaran. 

2) Penilaian sikap terhadap guru. Peserta didik perlu memilki sikap 

positif terhadap guru, sehingga ia mudah menyerap materi yang 

diajarkan oleh guru. 

3) Penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik perlu 

memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran, sehingga 

pencapaian hasil belajar bisa maksimal. Hal ini kembali kepada 

guru untuk pandai-pandai mencari metode yang kira-kira dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar serta tidak merasa jenuh. 

4) Penilaian sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma yang 

berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya peserta 

didik    mempunyai    sikap    positif    terhadap    upaya    sekolah 
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melestarikan lingkungan dengan mengadakan program 

penghijauan sekolah. 

5) Penilaian sikap yang berkaitan dengan kompetensi afektif lintas 

kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Peserta didik 

memiliki sikap positif terhadap berbagai kompetensi setiap 

kurikulum yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan 

kebutuhan 

Suryanto (2009) menyatakan ada lima cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian pada ranah afektif, yaitu 

dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan pengukuran 

terselubung. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan 

kuesioner. 

1) Observasi, yaitu dengan mencatat atau memperhatikan setiap 

perilaku siswa terhadap suatu stimulus yang ada dalam proses 

pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, gambar, kejadian, dll. 

2) Angket atau kuesioner, yaitu suatu perangkat pertanyaan atau 

pernyataan yang sudah disediakan pilihan jawabannya. 

Penilaian domain afektif menggunakan instrumen penilaian 

dengan kata kerja operasional yang disesuaikan tiap ranah. 

Taksonomi tersebut mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh Bloom. 

Berikut kata kerja operasional penilaian afektif: 
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Tabel 1.1.Kata Kerja Operasional (KKO) Domain Afektif 

 
Menerima 

A1 
Menanggapi 

A2 
Menilai 

A3 

Mengelola 

A4 

Menghayati 

 
A5 

Memilih 
 

 
 

Mempertan 

yakan 

Mengikuti 

Memberi 

 
 

Mematuhi 

Meminati 

Menganut 

Menjawab 

Membantu 

Mengajukan 
 

Mengkompro 

mikan 

Menyenangi 

Menyambut 

Mendukung 

Menyetujui 

Menampilkan 

Melaporkan 

Memilih 

Memilah 

Mengatakan 

Mengasumsikan 

Meyakini 

Melengkapi 
 

Meyakinkan 
 

 
 

Memperjelas 

Memprakarsai 

Mengimani 

Mengundang 

Menggabungkan 

Memperjelas 

Mengusulkan 

Menyumbang 

Menganut 

Mengubah 

Menata 
 

Mengklasifikasikan 
 

 
 

Mengkombinasikan 

Mempertahankan 

Membangun 

Memadukan 

Mengelola 

Menegosiasikan 

Mengubah 
 

perilaku 

Berakhlak mulia 

 
 
Mempengaruhi 

Mendengarkan 

 
 

Mengkualifikasi 

Melayani 

Menunjukkan 

Membuktikan 

Memecahkan 

Sumber :Direktorat Pembinaan SMA (2010:52) 

 
4. Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

 
Menurut Dimyati Mudjio (1994) Pemanfaatan lingkungan untuk 

keperluan pendidikan yang semakin luas, menunjukkan bahwa dengan 

penggunaan media lingkungan diselenggarakannya proses  belajar 

mengajar yang efektif dan siswa bukan satu-satunya sumber informasi. 

Maka suatu tipe pendidikan yang luwes dibutuhkan siswa untuk 

mengembangkan    diri    mereka    sendiri    secara    maksimal    dengan 
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menggunakan semua sumber yang mereka peroleh. Selain itu, siswa dapat 

memilih bagaimana belajar yang berarti siswa dapat merencanakan sendiri 

target belajarnya, melakukan kembali materi sebanyak yang dibutuhkan. 

Hal ini merupakan fakta bahwa siswa mempunyai kontrol lebih besar atas 

cara belajarnya, dengan guru berperan sebagai fasilitator proses belajar. 

Sifat dan karakteristik lingkungan yang cukup luas, diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan 

juga diharapkan sebagai media pembelajaran yang akan menjadi bagian 

dari proses belajar mengajar di sekolah. Lingkungan mampu memberikan 

dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru 

dengan siswa sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu pembelajaran. 

Kondisi yang harus mampu didukung oleh lingkungan tersebut terutama 

berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, 

dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi 

yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas mata 

pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan dan membantu siswa dalam 

memperoleh informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan. 

Pentingnya lingkungan bagi pengajaran adalah sebagai bukti 

bahwa dipermukaan bumi terjadi interaksi baik manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, maupun alam dengan alam. Adanya interaksi 

tersebut hasilnya dapat dilihat sebagai media pembelajaran, sehingga 

pengajaran tidak hanya bukti-bukti yang ada di buku saja, atau bukti 

pengalaman berupa alat peraga saja, melainkan bukti langsung yang 

berada disekitar lingkungan siswa atau bahkan siswa harus dibawa keluar 
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kelas dengan cara karya wisata. Lingkungan sebagai sumber pembelajaran 

dapat dimanfaatkan oleh mata pelajaran geografi pada jenjang sekolah 

menengah atas. 

Proses belajar mengajar didalam kelas tidak selamanya efektif 

tanpa danya alat peraga sebagai pengalaman pengganti yang dapat 

memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, 

tetapi minimnya alat peraga yang tersedia menyebabkan guru untuk 

menanamkan materi, sedangkan di lingkungan sekitar potensial untuk 

dijadikan sumber pembelajaran. Karyawisata sebagai pembelajaran diluar 

kelas memiliki banyak keuntungan seperti yang dikemukakan oleh 

Surakhmad (1982:116) sebagai berikut: 

1) Peserta didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beraneka 

ragam dari dekat. 

2) Peserta didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan 

mencoba turut serta didalam suatu kegiatan. 

3) Peserta didik dapat menjawab masalah-masalah atau pertanyaan- 

pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba dan membuktikan 

secara langsung. 

4) Peserta didik dapat memperoleh informasi secara langsung dengan 

cara melakukan wawancara atau mendengarkan ceramah yang 

dilakukan on the spot 

5) Peserta didik dapat mempelajari sesuatu secara integral dan 

komprehensif. 
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Pengajaran diluar kelas banyak keuntungannya dibandingkan 

pengajaran hanya dikelas saja, kareana lingkungan disekitar sekolah dan 

sekitar tempat tinggal siswa dapat dijadikan sumber pembelajaran yang 

menarik. Apalagi untuk melakukan pembelajaran diluar kelas tersebut 

tanpa atau sedikit biaya yang diperlukan. Geografi sebagai bidang studi 

yang banyak memerlukan media pengajaran, baik alat peraga  didalam 

kelas maupun lingkungan sekitar yang dapat dilihat dan diketahui siswa 

sehari-hari. Bahkan siswa dapat melihat lingkungan yang lebih jauh dari 

sekolah melalui karya wisata, maka kegiatan atau gejala yang ada 

dilingkungan siswa tersebut agar tujuan siswa menjadi tahu dan sadar 

bahwa materi pelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga akan menambah kecintaan pada lingkungannya. 

5. Pariwisata 

 
a. Pengertian Pariwisata 

 
Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan 

wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar. Wisata 

berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan 

yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke 

tempat yang lain. Menurut UU RI No. 10 Tahun 2009 wisata adalah 

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah 

aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat 
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tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap 

atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang senang, 

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu luang atau waktu libur 

serta tujuan-tujuan lainnya. 

Sementara itu A. J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan 

bahwa “Tourism, past, present and future”, berbunyi “pariwisata 

berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu 

pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup 

dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat 

tempat tujuan itu. Selanjutnya, Oka A.Yoeti mendefinisikan pariwisata 

sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang 

diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud 

bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang 

dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut 

guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam. 

6. Desa Wisata 

 
a. Pengertian Desa Wisata 

 
Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif 

menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, 

baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas 

keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta 

potensi  yang  mampu  dikembangkan  sebagai  daya  tarik  wisata, 
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misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, 

dan kebutuhan wisata lainnya (Fandeli, 2002). Selanjutnya, 

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata mendefinisikan desa wisata 

merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 

Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa 

keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial 

budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik 

sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan 

wisatawan ke desa tersebut. 

Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan dampak dari 

adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. 

Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata minat khusus yang 

menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan 

masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari budaya dan 

keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata perdesaan. 

Hal ini tentu menjadi peluang bagi kalangan akademisi dalam hal ini 

sekolah untuk memanfaatkan desa wisata dalam pendidikan. 

b. Syarat dan faktor pendukung pembangunan desa wisata 

 
1) Memiliki potensi daya tarik yang unik dan khas yang mampu 

dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber 

daya wisata alam, sosial, dan budaya) 
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2) Memiliki dukungan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

lokal. 

3) Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung. 

seperti sarana dan prasarana berupa komunikasi dan akomosasi, 

serta aksesbilitas yang baik (Kemendikbudpar, 2011:3). 

7. Ekowisata 

 
a. Pengertian Ekowisata 

 
Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi 

The Ecotourism Society (1990) adalah suatu bentuk perjalanan wisata 

ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi 

lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk 

setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam 

yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari 

disamping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. 

Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini 

berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin 

berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. 

Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan 

bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat 

menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). 

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik 

Indonesia, Ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata 

yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya 

pelestarian   lingkungan   (alam   dan   budaya)   dan   meningkatkan 
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partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Istilah 

ecotourism, berasal dari kata : (1) Ecological, (2) Economical, (3) 

Evaluating community opinion. Bila diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia, ekowisata berasal dari kata : 

1) Ekologi, artinya ekologi sebagai sumberdaya dan daya tarik 

ekowisata, dan ekowisata memberikan kontribusi positif terhadap 

upaya pelestarian alam dan lingkungan. 

2) Ekonomi, artinya bahwa ekowisata merupakan kegiatan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

3) Evaluasi Kepentingan dan Opini masyarakat, artinya ekowisata 

mempunyai kepedulian terhadap peningkatkan peran serta 

masyarakat dalam kegiatan tersebut, serta ekowisata merupakan 

suatu upaya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

yang diharapkan masyarakat yang diberdayakan ekonominya 

tersebut dapat memberikan kontribusinya pula terhadap pelestarian 

alam dan lingkungan. 

Ekowisata memiliki banyak definisi yang seluruhnya berprinsip 

pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting 

yaitu: 

1) Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang 

dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah 

tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui 

pemahaman  akan  pentingnya  pelestarian  lingkungan,  sedangkan 
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pengalaman diberikan melalui kegiatankegiatan wisata yang kreatif 

disertai dengan pelayanan yang prima. 

2) Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik 

lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi. 

3) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan 

pelaksanaannya. 

4) Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat 

lokal, untuk itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit 

(menguntungkan). 

5) Dapat terus bertahan dan berkelanjutan. 

 
Dalam ekowisata, prinsip tanggung jawab dan menghormati 

alam dan budaya setempat menjadi sangat penting. Wisatawan harus 

menyesuaikan diri dengan budaya dan situasi setempat, bukan 

sebaliknya. Wisatawan juga harus menyadari pentingnya pelestarian 

lingkungan dan menghormati budaya dari kawasan  yang 

dikunjunginya. 

b. Prinsip Dasar Ekowisata di Indonesia 

 
1) Pelestarian/ Konservasi 

 
Prinsip kelestarian pada ekowisata adalah kegiatan 

ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan dan budaya setempat. Salah satu cara 

menerapkan prinsip ini adalah dengan cara menggunakan sumber 

daya lokal yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat sekitar. 

Tak hanya masyarakat, tapi wisatawan juga harus menghormati 
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dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah 

yang dikunjunginya. Lebih baik lagi apabila pendapatan dari 

ekowisata dapat digunakan untuk kegiatan pelestarian di tingkat 

lokal. Misalnya dengan cara sekian persen dari keuntungan 

dikontribusikan untuk membeli tempat sampah dan membayar 

orang yang akan mengelola sampah. 

2) Pendidikan 

 
Kegiatan pariwisata yang dilakukan sebaiknya memberikan 

unsur pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

merubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini bisa dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain dengan memberikan informasi 

menarik seperti nama dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada 

di sekitar daerah wisata, dedaunan yang dipergunakan untuk obat 

atau dalam kehidupan sehari-hari, atau kepercayaan dan adat 

istiadat masyarakat lokal. Kegiatan pendidikan bagi wisatawan ini 

akan mendorong upaya pelestarian alam maupun budaya. Kegiatan 

ini dapat didukung oleh alat bantu seperti brosur, leaflet, buklet 

atau papan informasi. 

3) Pariwisata 

 
Pariwisata adalah aktivitas yang mengandung unsur 

kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk 

mengunjungi suatu lokasi. Ekowisata juga harus mengandung 

unsur ini. Oleh karena itu produk dan jasa pariwisata yang ada di 
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juga  harus  memberikan  unsur  kesenangan  agar  layak  jual  dan 

diterima oleh pasar. Misalnya sebagai berikut; 

a) Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi kawasan 

bagi pengunjung. 

b) Kesempatan menikmati pengalaman wisata dalam lokasi yang 

mempunyai fungsi konservasi. 

c) Memahami  etika  berwisata  dan  ikut  berpartisipasi  dalam 

pelestarian lingkungan. 

d) Memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung. 

 
4) Ekonomi 

 
Ekowisata juga membuka peluang ekonomi bagi 

masyarakat terlebih lagi apabila perjalanan wisata yang dilakukan 

menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi 

dan jasa pemandu. Ekowisata yang dijalankan harus memberikan 

pendapatan dan keuntungan (profit) sehingga dapat terus 

berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan hal itu, yang penting 

dilakukan adalah memberikan pelayanan dan produk wisata terbaik 

dan berkualitas. Prinsip ekonomi yang perlu diperhatikan adalah; 

a) Dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola kawasan, 

penyelenggara ekowisata dan masyarakat setempat. 

b) Dapat  memacu  pembangunan  wilayah,  baik  di  tingkat  lokal, 

regional mapun nasional. 

c) Dapat menjamin kesinambungan usaha. 
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d) Dampak ekonomi secara luas juga harus dirasakan oleh 

kabupaten/kota, propinsi bahkan nasional. 

5) Partisipasi masyarakat setempat 

 
Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam/budaya itu 

memberikan manfaat langsung/tidak langsung bagi masyarakat. 

Agar bisa memberikan manfaat maka alam/ budaya itu harus 

dikelola dan dijaga. Begitulah hubungan timbal balik antara atraksi 

wisata-pengelolaan manfaat yang diperoleh dari ekowisata dan 

partisipasi. Partisipasi masyarakat penting bagi suksesnya 

ekowisata di suatu daerah tujuan wisata. Prinsip partisipasi 

masyarakat meliputi ; 

a) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat 

 
b) Pelibatan masyarakat sekitar kawasan sejak proses perencanaan 

hingga tahap pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. 

c) Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk 

pengembangan ekowisata. 

d) Memperhatikan kearifan tradisional dan kekhasan daerah 

setempat agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan kondisi 

sosial budaya setempat. 

e) Menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja semaksimal 

mungkin bagi masyarakat sekitar kawasan. 

B. Kerangka Berpikir 
 

Daerah Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah 

kunjungan  wisata  alam.  Salah  satu  tempat  tujuan  wisata  alam  yang 
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diminati wisatawan adalah Desa Wisata Keseneng yang berada di 

Kecamatan Sumowono. Obyek wisata andalan desa ini adalah air terjun 

Curug Tujuh Bidadari. Desa tersebut memiliki potensi yang layak untuk 

dikembangkan sebagai sumber belajar geografi. 

Sumber belajar menurut AECT dibedakan menjadi 6 (enam) jenis 

yaitu; pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar. Sumber belajar latar 

meliputi aspek fisik dan non fisik. Aspek lingkungan fisik seperti:gedung 

sekolah, rumah, perpustakaan, laboratorium, desa wisata, museum, dan 

sebagainya. Aspek Latar non fisik misalnya :tatanan ruang belajar, sistem 

ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya. 

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan di Desa Keseneng adalah sumber 

belajar lingkungan fisik. Memanfaatkan desa wisata dan segala sumber- 

sumber fisik yang ada seperti air terjun, sungai, hutan,flora, fauna, dan 

lahan pertanian dapat dijadikan sumber pembelajaran geografi berbasis 

ekowisata. 

Akhir dari penilitian ini diharapkan tercapai tujuan yaitu 

pemanfaatan dan implementasi dari sumber belajar geografi berbasis 

ekowisata di Desa Keseneng serta dampaknya terhadap hasil belajar 

afektif siswa. Di dalamnya mencakup penerimaan (receiving/attending), 

sambutan (responding), tata nilai (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan karakterisasi (characterization). Kerangka berfikir 

merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan 

penelitian. Kerangka berfikir berfungsi untuk memahami alur pemikiran 

secara cepat, mudah dan jelas. 
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Berdasarkan  alur  pemikiran  tersebut  maka  dapat  digambarkan 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Pemanfaatan Desa Wisata 
 

 
 
 

Sumber Belajar 
 
 
 
 
 
 

Pesan 
 

Contoh: 

Isi materi 

pelajaran 

Orang 
 
Contoh: 

guru, 

dosen 

 

Bahan 
 
Contoh: 

buku, 

modul 

 

Lingkungan 

Abiotik 

Biotik 

Teknik 
 

Contoh: 

simulasi, 

diskusi,cer 

amah 

Alat 
 

Contoh : 

proyektor 

slide, 

OHP,TV 
 
 
 
 
 

 
 

ABIOTIK 
 

 

Contoh:  Lahan, 

sungai, air terjun. 

  
 
 

BIOTIK 
 

Contoh: hutan, 

sawah, 

   

 
 
 

Hasil Belajar Afektif Siswa 
 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis 
 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

Ha :Ada pengaruh pemanfaatan Desa Wisata Keseneng sebagai 

sumber belajar berbasis ekowisata terhadap hasil belajar afektif 

siswa SMA Muhammadiyah Somowono Kabupaten Semarang. 

Ho :Tidak ada pengaruh pemanfaatan Desa Wisata Keseneng sebagai 

sumber belajar berbasis ekowisata terhadap hasil belajar afektif 

siswa SMA Muhammadiyah Somowono Kabupaten Semarang. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu desa wisata Keseneng, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dan di SMA Muhammadiyah 

Sumowono dengan melibatkan siswa dan guru SMA Muhammadiyah 

Sumowono. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 

2014/2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2015 

diawali dengan observasi dan penyusunan proposal. 

B. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

 
Populasi adalah totalitas semua nilai dari yang mungkin, hasil 

menghitung maupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari (Sudjana, 2005). 

Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI SMA Muhammadiyah Sumowono program jurusan ilmu 

pengetahuan sosial semester genap tahun pelajaran 20014/2015. Jumlah 

anggota populasi dalam penelitian ini adalah 29 siswa. 

2. Sampel 

 
Teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampel adalah 

teknik purposive sampling, yaitu dalam penentuan sampel dengan 

pertimbangan  tertentu.  Pengambilan  sampel  didasarkan  pada  suatu 
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pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui yaitu melihat fakta bahwa di 

SMA Muhammadiyah Sumowono hanya ada satu kelas ips. Sampel jenis 

ini disebut total population sampling dimana seluruh anggota populasi 

menjadi sampel. Jumlah populasi dan sampel sama yaitu 29 orang. 

C. Subyek Penelitian 
 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah Sumowono sejumlah 29 siswa dan guru mata pelajaran 

geografi. 

D. Variabel Penelitian 

 
Arikunto (2006:118) mengemukakan variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadikan titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini memiliki dua variabel yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

 
Variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan desa wisata Keseneng 

sebagai sumber belajar geografi berbasis ekowisata. 

2. Variabel Terikat (Y) 

 
Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar afektif siswa. 
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E. Jenis dan Desain Peneletian 
 

Penelitian ini termasuk dalam jenis kuantitatif dengan desain regresi 

linear sederhana. Regresi merupakan suatu analisis statistik yang 

memanfaatkan hubungan antara dua variable yaitu variable Y (variabel 

dependen atau respons) pada variabel lain X ( variabel independent atau 

predictor) (Sudjana,2005). Penelitian ini menguji hubungan antara 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar (variabel X) 

terhadap hasil belajar afektif siswa (variabel Y). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data sangat penting dan berpengaruh terhadap 

hasil penelitian, karena dengan penggunaan atau pemilihan metode 

pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang relevan, akurat dan 

reliabel (Arikunto, 2006:149). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Observasi 

 
Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku (Sanapiah, 

2008:52). Seorang peneliti pada saat melakukan wawancara mendalam 

sekaligus melakukan observasi, terutama pada kondisi lingkungan tempat 

wawancara secara khusus memperhatikan hal-hal mengenai kondisi 

tampilan narasumber untuk memberi gambaran mengenai karakteristiknya 

secara keseluruhan, demikian juga mengenai prilaku atau ekspresi yang 

terjadi pada saat suatu pertanyaan tertentu, ditanyakan, dan bahkan perlu 
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menyimak bagaimana gaya narasumber mengucapkan secara khusus kata- 

katanya (Sutopo, 2006:70-71). 

Pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk mengamati 

secara langsung proses kegiatan belajar siswa di desa wisata Keseneng 

serta penilaian aspek afektif siswa. Hal-hal yang diobservasi dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Aktivitas guru dan siswa pada tahap persiapan pembelajaran. 

 
b. Aktivitas guru dan siswa pada tahap pelaksanaan pembelajaran. 

 
c. Aktivitas guru dan siswa pada tahap evaluasi pembelajaran. 

 
d. Penilaian afektif siswa selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. 

Cara melakukan observasi yaitu dengan pengamatan dan mengisi 

panduan instrumen observasi. 

2. Kuesioner 

 
Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang tanggapan siswa sebagai subyek penelitian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran geografi di desa wisata Keseneng. 

Instrumen yang digunakan yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan 

mengenai aspek afektif siswa. 

G. Analisis Data 

 
Analisis data atau pengelolaan data merupakan satu langkah penting 

dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua bentuk analisis data 
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berdasarkan jenis data, apabila data terkumpul maka data dikualifikasikan 

menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif yang digunakan pada analisis non 

statistik dan kuantitatif pada analisis statistik (Arikunto, 2006:145). Analisis 

data yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. 

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Metode Deskriptif Persentase 

 
Analisis Deskriptif Persentase digunakan untuk memberikan 

deskripsi atau pembahasan dalam penelitian ini. Deskriptif persentase 

menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang ada dalam 

penelitian (Ali, 1989:186). 

Metode ini digunakan untuk mengelola data yang diperoleh dari 

jawaban- jawaban responden, melalui pemberian skor dengan kriteria 

tertentu. 

DP =    x 100% 

  

Keterangan: 

 
DP : Deskriptif Persentase atau presentasi nilai yang diperoleh (%) 

n : Skor yang diperoleh 

N   :  Skor  maksimal  atau  skor  ideal  yang  semestinya  diperoleh 

responden. (Ali, 1998:104) 

Untuk memperoleh deskriptif persentase sebelumnya jawaban 

diskoring terlebih dahulu sebagai berikut : 

Jawaban a diberi nilai 4 

Jawaban b diberi nilai 3 

Jawaban c diberi nilai 2 
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Jawaban d diberi nilai 1 

 
Data dari hasil penelitian yang diperoleh, diolah dan dianalisis 

serta diperhitungkan dengan menggunakan deskriptif persentase (DP). 

Untuk menentukan kriteria penskorannya digunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

1) Persentase skor maksimal = (4:4) x 100% = 100% 

 
2) Persentase skor minimal = (1:4) x 100% = 25% 

 
3) Rentang = 100%-25% = 75% 

 
4) Panjang kelas interval = 75 %: 4 = 18,7% 

 
Dengan  panjang kelas  interval  18,7  %  dan  persentase  skor 

minimal 25%, maka diperoleh kelas-kelas interval sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Kelas Interval 

 

No Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% Sangat Baik 

2 62,51%-81,25% Baik 

3 43,76%-62,50% Cukup Baik 

4 25%-43,75% Sangat Buruk 

Sumber : Arikunto (2006 :293) 

 
Hasil yang diperhitungkan tersebut, kemudian menentukan 

kriteria. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah empat, yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. 

2. Uji Normalitas Data 
 

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

dependen  dan  independen  keduanya  mempunyai  distribusi  normal 
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atau tidak, dapat dilakukan dengan uji normalitas. Model regresi yang 

baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

1) Hipotesis 

 
Ho  : Data berdistribusi normal 

 
Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

 
2) Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan : 

 

 
 
 

3. Uji Linearitas 

 
Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui  apakah 

penggunaan model regresi linier sederhana dalam penelitian ini tepat 

atau tidak. 

4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel terikat (dependent variable) dengan satu atau 

lebih variabel bebas (independent variable), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata- 

rata variabel terikat (dependent variable) berdasarkan nilai variabel 

bebas (independent variable) yang diketahui. Hasil dari analisis 

regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel. 

Analisis regresi dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi yang dapat 
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digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan dalam 

menentukan persamaan regresi linier sederhana dengan rumus: 

Y  = a+bX 

 
Y  = Nilai estimasi Y 

a = Koefisien regresi 

b   = Koefisien regresi untuk X 

 
X  = Pemanfaatan desa wisata (Arikunto, 2010:338) 

 
Untuk memperoleh koefisien a dan koefisien b digunakan rumus : 

a = 
                

            

b = 
                 

 

                
 

5. Pengujian Hipotesis Penelitian 
 

a. Uji Simultan (Uji F) 

 
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan 

(simultan) digunakan uji F yaitu untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber 

belajar geografi) terhadap variabel terikat (hasil belajar afektif 

siswa) terdapat pengaruh secara signifikan atau tidak. 

Pengujian hipotesis Uji F yaitu: 

 
1) Menentukan taraf signifikansi sebesar 5% 

 
2) Menentukan F hitung 

a) Jika            >          dan sig < 5% maka Ho ditolak, sehingga 
dapat  dikatakan  bahwa  varabel  bebas  dari  model  regresi 

 
dapat mempengaruhi variabel terikat secara serentak. 
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b) Jika             <           dan  sig  >  5%  maka  Ho  diterima, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model 
 

regresi  tidak  dapat  mempengaruhi  variabel  bebas  secara 

serentak. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

 
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

(independent variable) mempengaruhi variabel terikat (dependent 

variable) secara signifikan atau tidak. 

Perhitungan uji t digunakan rumus: 
 

 
r 

t 
xy 

n 2 
 2 

1r xy 
 

 
 

c. Uji Koefisien Determinasi Secara Stimultan (R²) 

 
Koefisian determinasi merupakan alat uji statistik untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (X) 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi 

terhadap variabel (Y) hasil belajar afektif siswa, biasanya 

dinyatakan dalam satuan presentase. 

Koefisien Determinasi : 
 

 
r² =   {           } 

             

Keterangan : 
 

b = Koefisien regresi X n = Jumlah data 

 

X 
 

= Skor variabel X 
 

Y 
 

= Skor variabel Y 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

A. Simpulan 
 

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi berbasis ekowisata 

terdapat dua unsur lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar geografi yaitu unsur abiotik dan biotik. 

2. Kualitas pembelajaran dalam memanfaatkan Desa wisata Keseneng 

termasuk kategori baik dengan skor rata-rata 110 dari 36 item penilaian 

observasi. 

3. Hasil belajar afektif siswa meliputi sikap, minat, konsep diri, nilai, dan 

moral termasuk kategori baik. Skor rata-rata afektif sikap adalah 78,44%, 

afektif minat 87,06%, afektif konsep diri 74,13%, afektif nialai 73,21%, 

dan afektif moral 68,10%. 

4. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t berada pada daerah penerimaan Ho, 

sehingga variabel pemanfaatan Desa wisata Keseneng sebagai sumber 

belajar geografi berbasis ekowisata berpengaruh terhadap hasil belajar 

afektif siswa SMA Muhammadiyah Sumowono. 
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5. Koefisien determinasi r² sebesar 42% yang berarti bahwa variabel 

pemanfaatan desa wisata Keseneng sebagai sumber belajar geografi 

mempengaruhi variabel hasil belajar afektif siswa sebesar 42% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian 

ini. 

B. Saran 
 

Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 
1. Kepada guru untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekitar. 

2. Kepada kepala sekolah untuk mendukung proses pembelajaran diluar 

kelas dengan cara memberikan izin. 

3. Kepada Kepala Desa Keseneng untuk mengelola obyek wisata desa 

Keseneng dengan baik agar pengunjung lebih tertarik. 

4. Kepada wali murid agar memberikan dukungan khususnya dana untuk 

melakukan perjalanan wisata sambil belajar. 

5. Kepada komite sekolah untuk mendukung program belajar diluar kelas 

dan merencanakan anggaran bersama wali murid. 

6. Kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian mengenai 

sumber-sumber belajar edukatif dan menyenangkan. 
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Lampiran 1 
 

 

DAFTAR SISWA SMA MUHAMMADIYAH SUMOWONO 
 

 
 

NO 
 

NAMA SISWA 
 

KELAS 

1 ABIDATUL M XI IPS 1 

2 ABI MAJID AL ASYAR XI IPS 1 

3 AFIIF ARDIANSYAH XI IPS 1 

4 AKHMAD IRFAI XI IPS 1 

5 AMAT SAICHUN XI IPS 1 

6 AMBARWATI XI IPS 1 

7 ARI SETIYAN XI IPS 1 

8 DEWI RATNASARI XI IPS 1 

9 DIAN KURNIAWAN XI IPS 1 

10 ERGI FATKHUROSI XI IPS 1 

11 FAKHRUL RIFKI XI IPS 1 

12 FARID BANI ADAM XI IPS 1 

13 IRFAN XI IPS 1 

14 KODIRUN XI IPS 1 

15 LILIS INDARSARI XI IPS 1 

16 LUKMAN HAKIM XI IPS 1 

17 MASUDAH NOR U XI IPS 1 

18 MEGA BUDIARTI XI IPS 1 

19 MUTIA DWI P XI IPS 1 

20 NEVA KHUSNUL K XI IPS 1 

21 OKA SEPBIANTO XI IPS 1 

22 RIA NUR PRAFITA XI IPS 1 

23 USMAN ABIDIN XI IPS 1 

24 YUDIYANTO XI IPS 1 

25 SAFIRA XI IPS 1 

26 SLAMET SARYADI XI IPS 1 

27 ULFA AGUSTINA XI IPS 1 

28 KHOIRUN NAFA XI IPS 1 

29 LASTRI SUSANTI XI IPS 1 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMANFAATAN DESA WISATA KESENENG 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI BERBASIS EKOWISATA 

 

Satuan Pendidikan: SMA Muhammadiyah Sumowono 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/ Semester : XI IPS / 2 (dua) 
 

 

Materi Pokok : Lingkungan Hidup dan Pemanfaatannya 

Alokasi Waktu : 180 Menit 

 

Variabel Sub Variabel Indikator No Soal 

Pelaksanaan 
 

Pembelajaran 

Geografi   Kelas 

XI  IPS  Materi 

Lingkungan 

Hidup dan 

Pemanfatannya 

Aktivitas Guru 
 

dalam Tahap 

Persiapan Untuk 

Melaksanakan 

Pembelajaran  di 

Desa Wisata 

Keseneng 

Guru menentukan tujuan 
 

pembelajaran yang diharapkan 

1 

Guru menyusun rencana 
 

program pembelajaran yang 

akan dilakukan 

2 

Guru menentukan cara 
 

pembelajaran  di  Desa  Wisata 

Keseneng 

3 

Guru       menyusun       lembar 
 

observasi kelompok yang 

berisi daftar pertanyaan yang 

harus dikerjakan  oleh 

kelompok 

4 

Guru  menyampaikan  rencana 
 

kegiatan belajar di Desa Wisata 

Keseeneng dan meminta 

persetujuan dari siswa 

5 

Guru menyediakan modul 6 
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  materi pembelajaran yang akan 
 

dipelajari oleh siswa 

 

Guru menyampaikan waktu 
 

pelaksanaan dan peralatan 

yang dibutuhkan oleh siswa 

7 

Guru  mengurus  perizinan  di 
 

lokasi Desa Wisata Keseneng 

8 

Aktivitas Guru 
 

dan Siswa dalam 

Tahap 

Pelaksanaan 

Pemebelajaran 

di  Desa  Wisata 

Keseneng 

Guru membagi siswa kedalam 
 

kelompok kerja 

9 

Guru memberi siswa tugas 
 

kelompok untuk dikerjakan 

10 

Guru  memberikan  penjelasan 
 

mengenai materi pembelajaran 

11 

Siswa menyimak penjelasan 
 

dari guru dengan sungguh- 

sungguh 

12 

Guru  menyuruh  siswa  untuk 
 

mengamati obyek wisata Desa 

Keseneng 

13 

Siswa berkeliling untuk 
 

menginventarisir ekosistem 

yang ada di obyek wisata 

14 

Siswa menganalisis keadaan 
 

hutan di obyek wisata 

15 

Siswa menganalisis keadaan 
 

air, tanah dan udara di obyek 

wisata 

16 

Siswa      mencari      informasi 
 

mengenai dampak lingkungan 

obyek wisata kepada petugas 

dan pengunjung 

17 

Siswa menilai tingkat 18 
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  kebersihan obyek wisata  

Siswa                    menganalisis 
 

kemungkinan bencana alam 

yang mucul dilokasi tersebut 

dan penyebabnya 

19 

Siswa mengidentifikasi potensi 
 

ekowisata di Desa Wisata 

Keseneng 

20 

Siswa berdiskusi dengan 
 

kelompok  untuk  menganalisis 

lingkungan disekitar 

21 

Siswa  menjawab  tugas  yang 
 

telah diberikan oleh guru 

22 

Guru  melakukan  pengawasan 
 

ketika siswa sedang mengamati 

lingkungan 

23 

Guru menanyakan kesulitan 
 

yang dialami tiap-tiap 

kelompok 

24 

Siswa aktif dalam 
 

pembelajaran  di  Desa  Wisata 

Keseneng 

25 

Aktivitas Guru 
 

dan Siswa dalam 

Tahap 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  di 

Kelas 

Guru      memandu      kegiatan 
 

diskusi di kelas untuk 

membahas hasil pengamatan di 

lapangan 

26 

Siswa mempresentasikan hasil 
 

analisisnya di depan kelas 

27 

Siswa menanggapi hasil 
 

presentasi dari kelompok lain 

28 

Siswa memberikan pertanyaan 
 

kepada kelompok lain yang 

29 
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  sedang presentasi didepan 
 

kelas 

 

Guru memberikan penegasan 
 

atau penengah dalam diskusi 

30 

Guru dan siswa menyimpulkan 
 

hasil dari pemebelajaran 

31 

Guru melaksanakan 
 

pemebelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun 

32 

Akativitas  Guru 
 

dan Siswa dalam 

Tahap Evaluasi 

dan         Tindak 

Lanjut setelah 

pembelajaran di 

Desa Wisata 

Keseneng 

Siswa mengumpulkan laporan 
 

hasil analisis kelompok dan 

diskusi di kelas 

33 

Guru meminta tanggapan siswa 
 

mengenai kegiatan 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

34 

Guru melakukan evaluasi 
 

proses pembelajaran di Desa 

Wisata Keseneng 

35 

Guru melaksanakan penilaian 
 

kepada siswa baik secara 

individu maupun kelompok 

36 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR OBSERVASI 
 

 

PEMANFAATAN DESA WISATA KESENENG SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR GEOGRAFI BERBASIS EKOWISATA 

 

Satuan Pendidikan: SMA Muhammadiyah Sumowono 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/ Semester : XI IPS / 2 (dua) 

Hari/ Tanggal : 

Materi Pokok : Lingkungan Hidup dan Pemanfaatannya 
 

 

No. Indikator 
 

(Aspek Yang Diobservasi) 

Kode 

1 2 3 4 

1 Guru  menentukan  tujuan  pembelajaran 
 

yang diharapkan 

    

2 Guru menyusun rencana program 
 

pembelajaran yang akan dilakukan 

    

3 Guru  menentukan  cara  pembelajaran  di 
 

Desa Wisata Keseneng 

    

4 Guru menyusun lembar observasi 
 

kelompok yang berisis daftar pertanyaan 

yang harus dikerjakan oleh kelompok 

    

5 Guru  menyampaikan  rencana  kegiatan 
 

belajar  di  Desa  Wisata  Keseeneng  dan 

meminta persetujuan dari siswa 

    

6 Guru menyediakan modul materi 
 

pembelajaran  yang  akan  dipelajari  oleh 

siswa 

    

7 Guru menyampaikan waktu pelaksanaan 
 

dan peralatan yang dibutuhkan oleh siswa 
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8 Guru mengurus perizinan di lokasi Desa 
 

Wisata Keseneng 

    

9 Guru membagi siswa kedalam kelompok 
 

kerja 

    

10 Guru  memberi  siswa  tugas  kelompok 
 

untuk dikerjakan 

    

11 Guru  memberikan  penjelasan  mengenai 
 

materi pembelajaran 

    

12 Siswa  menyimak  penjelasan  dari  guru 
 

dengan sungguh-sungguh 

    

13 Guru menyuruh siswa untuk mengamati 
 

obyek wisata Desa Keseneng 

    

14 Siswa mengamati dengan seksama 
 

lingkungan disekitar Desa Wisata 

Keseneng 

    

15 Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk 
 

menganalisis lingkungan disekitar 

    

16 Siswa menjawab tugas yang telah 
 

diberikan oleh guru 

    

17 Guru melakukan pengawasan ketika 
 

siswa sedang mengamati lingkungan 

    

18 Guru menanyakan kesulitan yang dialami 
 

tiap-tiap kelompok 

    

19 Siswa aktif dalam pembelajaran di Desa 
 

Wisata Keseneng 

    

20 Guru memandu kegiatan diskusi di kelas 
 

untuk  membahas  hasul  pengamatan  di 

lapangan 

    

21 Siswa secara berkelompok 
 

mempresentasikan   hasil   analisisnya   di 

depan kelas 

    

22 Siswa  menanggapi  hasil  presentasi  dari     
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 kelompok lain     

23 Siswa memberikan pertanyaan kepada 
 

kelompok lain yang sedang presentasi 

didepan kelas 

    

24 Guru memberikan penegasan atau 
 

penengah dalam diskusi 

    

25 Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari 
 

pemebelajaran 

    

26 Guru melaksanakan pemebelajaran sesuai 
 

dengan RPP yang telah disusun 

    

27 Siswa mengumpulkan laporan hasil 
 

analisis kelompok dan diskusi di kelas 

    

28 Guru meminta tanggapan siswa mengenai 
 

kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

    

29 Guru melakukan evaluasi proses 
 

pembelajaran di Desa Wisata Keseneng 

    

30 Guru melaksanakan penilaian kepada 
 

siswa baik secara individu maupun 

kelompok 

    

Jumlah Skor     

Presentase     

Kriteria     

Ketentuan kriteria penskoran: 
 

 

1:Jarang 2:Kadang-

kadang 3:Sering 

4:Selalu 

Lampiran 4 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
 

 

(LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR AFEKTIF INDIVIDU) 
 

 

Satuan Pendidikan: SMA Muhammadiyah Sumowono 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/ Semester : XI IPS / 2 (dua) 
 

 

Materi Pokok : Lingkungan Hidup dan Pemanfaatannya 
 

 

Aspek Yang Diobservasi Indikator Tingkatan No 

1.   Kehadiran Siswa Siswa hadir dan mengikuti 
 

pelajaran sampai selesai 

A-1 1 

2.   Mengikuti penjelasan 
 

guru 

Siswa   selalau   mendengarkan 
 

penjelasan dari guru 

A-1 2 

3.   Menanggapi pendapat 
 

orang lain selama 

proses pembelajaran 

Siswa menyetujui atau 
 

menolak pendapat orang lain 

A-2 3 

4.   Mengajukan 
 

pertanyaan selama 

proses pembelajaran 

Siswa  mengajukan  pertanyaan 
 

selama proses pembelajaran 

A-2 4 

5.   Menyampaikan 
 

ide/pendapat selama 

proses pembelajaran 

Siswa menyumbangkan ide/ 
 

pendapat selama proses 

pembelajaran 

A-3 5 

6.   Bekerjasama dalam 
 

kelompok 

Siswa mampu berdiskusi 
 

gan kelompok 

A-4 6 

7.   Antusias dalam 
 

mengikuti 

pembelajaran 

Siswa menunjukkan 
 

antusiasme selama 

pembelajaran 

A-5 7 

8.   Berakhlak mulia Siswa  menjaga  sopan  santun 
 

selama proses pembelajaran 

A-5 8 
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Lampiran 5 

 

RUBRIK OBSERVASI INDIVIDU 
 

 

Aspek Yang Diobservasi Indikator Skor 

1 2 3 4 

1.   Kehadiran Siswa Siswa hadir dan mengikuti 
 

pelajaran sampai selesai 

    

2.   Mengikuti penjelasan 
 

guru 

Siswa selalau 
 

mendengarkan   penjelasan 

dari guru 

    

3.   Menanggapi pendapat 
 

orang lain selama proses 

pembelajaran 

Siswa menyetujui atau 
 

menolak   pendapat   orang 

lain 

    

4.   Mengajukan   pertanyaan 
 

selama proses 

pembelajaran 

Siswa mengajukan 
 

pertanyaan  selama  proses 

pembelajaran 

    

5.   Menyampaikan 
 

ide/pendapat selama 

proses pembelajaran 

Siswa menyumbangkan 
 

ide/ pendapat selama 

proses pembelajaran 

    

6.   Bekerjasama dalam 
 

kelompok 

Siswa  mampu  berdiskusi 
 

gan kelompok 

    

7.   Antusias dalam 
 

mengikuti pembelajaran 

Siswa menunjukkan 
 

antusiasme selama 

pembelajaran 

    

8.   Berakhlak mulia Siswa menjaga sopan 
 

santun selama

 proses 

pembelajaran 

    

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 1 
 

Skor 1 = Tidak hadir tanpa keterangan 
 

Skor 2 = Hadir tetapi tidak tepat waktu dan tidak mengikuti pelajaran sampai 

selesai 

Skor 3 = Hadir tepat waktu namun tidak mengikuti pelajaran sampai selesai 
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Skor 4 = Hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran sampai selesai 
 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 2 
 

Skor 1 = Tidak mengikuti penjelasan guru 
 

Skor 2 = Mengikuti penjelasan namun sambil bergurau 

Skor 3 = Mengikuti penjelasan namun tidak serius 

Skor 4 = Mengikuti penjelasan dengan serius 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 3 
 

Skor 1 = Tidak memberikan tanggapan 
 

Skor 2 = Memberikan tanggapan tetapi tidak sesuai pokok permasalahan 

Skor 3 = Memberikan tanggapan yangkurang sesuai pokok permasalahan 

Skor 4     = Memberikan tanggapan sesuai pokok permasalahan 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 4 
 

Skor 1 = Tidak mengajukan pertanyaan 
 

Skor 2 = Mengajukan pertanyaan tetapi tidak sesuai pokok permasalahan 

Skor 3 = Mengajukan pertanyaan kurang sesuai pokok permasalahan 

Skor 4 = Mengajukan pertanyaan sesuai pokok permasalahan 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 5 
 

Skor 1 = Tidak memberikan pendapat 
 

Skor 2 = Mengajukan pendapat tetapi tidak sesuai pokok permasalahan 

Skor 3 = Mengajukan pendapat kurang sesuai pokok permasalahan 

Skor 4 = Mengajukan pendapat sesuai pokok permasalahan 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 6 
 

Skor 1 = Tidak bekerjasama dalam kelompok 

Skor 2 = Kurang bekerjasama dalam kelompok 

Skor 3 = Bekerjasama dalam kelompok dengan baik 

Skor 4 = Sangat baik kerjasama dalam kelompok 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 7 

Skor 1 = Tidak antusias samasekali dalam pembelajaran 
 

Skor 2 = Kurang antusias selama pembelajaran berlangsung 

Skor 3 = Antusias selama pembelajaran berlangsung 

Skor 4 = Sangat antusias selama pembelajaran berlangsung 
 

Kriteria Pemberian Skor Aspek No. 8 
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Skor 1 = Siswa tidak menjaga sikap dan sopan santun selama pembelajaran 

Skor 2 = Siswa kurang menjaga sikap dan sopan santun selama pembelajaran 

Skor 3 = Siswa menjaga sikap dan sopan santun selama pembelajaran 

Skor 4 =  siswa  sangat  menjaga  sikap  dan  memiliki  sopan  santun  selama 

pembelajaran 
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Lampiran 6 
 

 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN AFEKTIF SISWA 
 

 

No Nama Siswa Aspek Yang Diobservasi Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ABIDATUL M          

2 ABI MAJID AL ASYAR          

3 AFIIF ARDIANSYAH          

4 AKHMAD IRFAI          

5 AMAT SAICHUN          

6 AMBARWATI          

7 ARI SETIYAN          

8 DEWI RATNASARI          

9 DIAN KURNIAWAN          

10 ERGI FATKHUROSI          

11 FAKHRUL RIFKI          

12 FARID BANI ADAM          

13 IRFAN          

14 KODIRUN          

15 LILIS INDARSARI          

16 LUKMAN HAKIM          

17 MASUDAH NOR U          

18 MEGA BUDIARTI          

19 MUTIA DWI P          

20 NEVA KHUSNUL K          

21 OKA SEPBIANTO          

22 RIA NUR PRAFITA          

23 USMAN ABIDIN          

24 YUDIYANTO          

25 SAFIRA          

26 SLAMET SARYADI          
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27 ULFA AGUSTINA          

28 KHOIRUN NAFA          

29 LASTRI SUSANTI          

Jumlah Skor          

Presentase          

Kriteria          

 

 
 

Aspek yang dinilai: 
 

 

1. Kehadiran Siswa 

2. Mengikuti penjelasan guru 

3. Menanggapi pendapat orang lain selama proses pembelajaran 

4. Mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran 

5. Menyampaikan ide/pendapat selama proses pembelajaran 

6. Bekerjasama dalam kelompok 

7. Antusias dalam mengikuti pembelajaran 

8. Berakhlak mulia 

 

 

Jumlah Skor 
 

27-32  : Sangat Baik 21-

26  : Baik 

15-20  : Cukup 
 

8-14 : Kurang 
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Lampiran 7 
 

Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Afektif  Sikap 
 

 
 

Sub 
 

Variable 

Indikator Pernyataan Nomor 

SIKAP 1. Siswa menampilkan 
 

sikap  positif  terhadap 

ekosistem disekitar 

Saya senang belajar tentang 
 

ekosistem yang ada di Desa 

Wisata Keseneng karena 

beragam 

1 

2. Siswa menunjukan 
 

kepeduliannya terhadap 

lingkungan hidup 

Saya  sangat  sedih  apabila 
 

melihat obyek wisata 

terdapat  sampah berserakan 

2 

3. Siswa menyadari 
 

pentingnya  lingkungan 

hidup 

Saya       baru       menyadari 
 

pentingnya  lingkungan 

hidup bagi manusia karena 

manusia sangat bergantung 

dengan alam 

3 

4. Siswa meyakini 
 

kerusakan lingkungan 

hidup didominasi 

karena ulah manusia 

Saya percaya bencana alam 
 

yang muncul akhir-akhir ini 

disebabkan oleh manusia 

yang tidak mau menjaga 

lingkungan 

4 

5. Siswa mengidentifikasi 
 

akibat yang 
 

ditimbulkan dari 

kerusakan lingkungan 

Saya baru menyadari bahwa 
 

dampak kerusakan 

lingkungan sangat besar 

5 

6. Siswa memiliki rasa 
 

tanggung  jawab  untuk 

menjaga lingkungan 

Setelah     belajar     tentang 
 

lingkungan hidup saya 

merasa ikut bertanggung 

jawab untuk menjaga 

lingkungan 

6 
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 7. Siswa menunjukan 
 

perilaku peduli 

lingkungan 

Apabila       saya       melihat 
 

sampah berserakan disekitar 

maka saya akan 

membuangnya di tempat 

yang tepat 

7 

8. Siswa mengetahui 
 

keragaman hayati di 

Indonesia 

Saya tahu Indonesia 
 

memiliki  keragaman  hayati 

yang sangat banyak 

8 

9. Siswa memberikan 
 

pendapat tentang 
 

illegal loging 

Saya mendukung kebijakan 
 

pemerintah yang melarang 

kegiatan illegal loging 

karena dapat merusak 

ekosistem hutan 

9 

10.  Siswa mengikuti 
 

kegiatan penanaman 

pohon 

Saya    mengikuti    kegiatan 
 

penanaman pohon sebagai 

upaya penyelamatan 

lingkungan 

10 
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Lampiran 8 

 

Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Afektif  Minat 
 

 

Sub 
 

Variabel 

Indikator Pernyataan Nomor 

MINAT 1. Siswa mengikuti 
 

kegiatan  observasi  di 

lapangan 

Saya      mengikuti      sebaik- 
 

baiknya materi pelajaran 

tentang lingkungan hidup 

karena sangat penting dalam 

kehidupan nyata 

11 

2. Siswa menunjukkan 
 

rasa optimis dalam 

mempelajari materi 

Saya meyakini bahwa materi 
 

pelajaran tentang lingkungan 

hidup sangat mudah dipahami 

12 

3. Siswa memiliki 
 

persiapan sebelum 

pembelajaran 

Saya  mempersiapkan  materi 
 

seperti membaca artikel, 

menonton TV atau membaca 

modul tentang lingkungan 

hidup sebelum pelajaran 

dimulai 

13 

4. Siswa memiliki 
 

inisiatif untuk 
 

mencari informasi 
 

tambahan tentang 

materi pembelajaran 

Saya  senang  membaca  buku 
 

yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup 

14 

5. Siswa menunjukan 
 

rasa ingin tahu 

terhadap lingkungan 

sekitar 

Saya   berusaha   mempelajari 
 

materi lingkungan hidup 

dengan mengikuti pelajaran 

sebaik-baiknya 

15 

6. Siswa memiliki usaha 
 

untuk memahami 

lingkungan hidup 

Saya selalu bertanya di kelas 
 

pada saat mata pelajaran 

geografi 

16 

7. Siswa dapat Saya   mendiskusikan   materi 17 



122  
 

 
 
 

 bekerjasama 
 

kelompok 

dengan dengan 
 

yang lain 

anggota kelompok  

8. Siswa memiliki 
 

keberanian untuk 

bertanya 

Apabila  saya  belum  paham 
 

tentang materi lingkungan 

hidup maka saya akan 

memilih bertanya kepada 

guru daripada diam 

18 

9. Siswa merasa 
 

pengetahuannya 

bertambah 

Saya    merasa    pemahaman 
 

saya semakin bertambah 

ketika belajar langsung di 

lingkungan alam seperti di 

Desa Wisata Keseneneg 

19 

10. Siswa tertarik 
 

untuk mengunjungi 

obyek wisata berbasis 

ekowisata 

Setelah      belajar      tentang 
 

lingkungan hidup di Desa 

Wisata Keseneng  saya 

tertarik untuk mengunjungi 

obyek wisata berbasis 

lingkungan 

20 
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Lampiran 9 

 

Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Afektif  Konsep Diri 
 

 

Sub 
 

Variabel 

Indikator Pernyataan Nomor 

KONSEP 
 

DIRI 

1.  Siswa mampu 
 

mempelajari materi 

lingkungan hidup 

Saya   mampu   mempelajari 
 

materi lingkungan hidup 

dengan mudah 

21 

2.  Siswa mampu 
 

mengerjakan tugas 

pelajaran 

Saya  mampu  mengerjakan 
 

sendiri   setiap   tugas   yang 

diberikan oleh guru 

22 

3.  Siswa mampu 
 

bekerjasama dengan 

kelompok 

Saya    dapat    bekerjasama 
 

dengan baik bersama 

kelompok pada saat 

menyelesaiakan tugas 

kelompok 

23 

4.  Siswa  memiliki  rasa 
 

optimis dalam 
 

mengerjakan ujian 

semester 

Saya optimis akan 
 

mendapatkan nilai yang 

baik pada ujian semester 

24 

5.  Siswa memiliki 
 

pengetahuan 

tambahan 

Setelah mempelajari materi 
 

lingkungan hidup 

pengetahuan saya akan 

usaha  pelestarian 

lingkungan semakin 

bertambah 

25 

6.  Siswa memiliki 
 

pengetahuan akan 
 

dampak dari 

kerusakan lingkungan 

Mempelajari       lingkungan 
 

hidup memberikan dampak 

bagi diri saya karena saya 

menjadi tahu tentang 

lingkungan disekitar saya 

26 

7.  Siswa tidak Saya tidak menemukan 27 
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 menemukan kesulitan 
 

dalam mempelajari 

lingkungn 

kesulitan dalam 
 

mempelajari lingkungan 

hidup 

 

8.  Siswa menyadari 
 

perannya dalam usaha 

menyelamtkan 

lingkungan 

Peran   saya   semakin   jelas 
 

dalam menyelamatkan 

lingkungan hidup 

28 

9.  Siswa membuktikan 
 

mampu bekerjasama 

dalam kelompok 

Saya  membuktikan  bahwa 
 

diri saya sendiri mampu 

bekerjasama dengan 

kelompok 

29 

10.Siswa meyakini 
 

kemampuan

 dir

i sendiri 

Saya        yakin        dengan 
 

kemampuan saya sendiri 

sehingga pada saat ujian 

nanti tidak akan mencontek 

30 



125  
 
 
 

Lampiran 10 

 

Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Afektif  Nilai 
 

 

Sub 
 

Variabel 

Indikator Pernyataan Nomor 

NILAI 1.  Siswa yakin dengan hasil 
 

yang telah dicapai dalam 

proses pembelajaran 

Saya yakin dengan 
 

bersungguh-sungguh 

dalam  pelajaran  geografi 

maka saya akan 

mendapatkan nilai yang 

baik 

31 

2.  Siswa meyakini bencana 
 

alam disebabkan oleh 

ulah manusia 

Saya yakin bencana banjir 
 

yang selama ini terjadi 

karena penebangan hutan 

dan membuang sampah 

sembarangan 

32 

3.   Siswa meyakini 
 

kemampuan guru 

Saya  yakin  guru  geografi 
 

telah  mengajarkan  materi 

secara maksimal 

33 

4.   Siswa meyakini 
 

keberadaan Tuhan Yang 

Maha Esa 

Saya     meyakini     bahwa 
 

semua lingkungan beserta 

isinya adalahanugrah dari 

Tuhan Yang Maha Esa 

yang harus dijaga 

34 

5.   Siswa  meyakini  bahwa 
 

ada hubungan timbal 

balik antara manuisa dan 

lingkungan 

Saya yakin manusia tidak 
 

dapat hidup tanpa ada 

lingkungan                hidup 

begitupun sebaliknya 

lingkungan akan tetap ada 

apabila manusia 

nenjaganya 

35 

6.   Siswa meyakini akan Saya  yakin  apabila  setiap 36 
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 adanya keserasian dalam 
 

lingkungan 

manusia               memiliki 
 

kesadaran untuk 

melestarikan lingkungan 

maka akan tercipta 

keserasian 

 

7.   Siswa   meyakini   peduli 
 

dengan sampah maka 

akan mencegah banjir 

Saya yakin apabila semua 
 

orang peduli dengan 

sampah maka tidak akan 

terjadi banjir 

37 

8.   Siswa berusaha 
 

melestarikan kearifan 

lokal 

Saya                     berusaha 
 

mempertahankan kearifan 

lokal dalam memelihara 

lingkungan 

38 

9.   Siswa meyakini manfaat 
 

lingkungan bagi 

ekosistem 

saya meyakini lingkungan 
 

memiliki manfaat yang 

sangat besar  bagi 

ekosistem yang ada 

didalamnya 

39 

10. Siswa meyakini 
 

mempelajari lingkungan 

hidup memberikan 

manfaat positif 

Saya                    meyakini 
 

mempelajari lingkungan 

hidup  memberikan 

manfaat positif bagi diri 

saya sendiri 

40 
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Lampiran 11 

 

Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Afektif  Moral 
 

 

Sub 
 

Variabel 

Indikator Pernyataan Nomor 

MORAL 1.   Siswa berkomitmen akan 
 

membuang sampah pada 

tempatnya 

Setelah   saya   mempelajari 
 

lingkungan hidup saya 

berjanji akan membuang 

sampah pada tempatnya 

41 

2.   Siswa ikut serta 
 

membersihkan obyek 

wisata 

Saya membersihkan sampah 
 

yang  ada  di  obyek  wisata 

Desa Keseneng 

42 

3.   Siswa selalu menjaga 
 

sopan santun 

Saya  selalu menjaga sopan 
 

santun baik didalam 

maupun diluar kelas 

43 

4.   Siswa memiliki rasa 
 

tanggung jawab untuk 

bekerjasama dengan 

kelompok 

Saya                       memiliki 
 

tanggungjawab untuk dapat 

bekerjasama              dengan 

kelompok untuk 

menyelesaikan tugas tepat 

waktu 

44 

5.   Siswa merasa senang 
 

ikut dalam kegiatan 

penghijauan 

Saya merasa senang apabila 
 

turut serta dalam program 

penghijauan 

45 

6.   Siswa akan menegur 
 

temannya yang 
 

membuang sampah 

sembarangan 

Jika     ada     teman     yang 
 

membuang sampah 

sembarangan maka saya 

akan menegurnya dan 

menunjukkan cara 

membuang sampah yang 

benar 

46 

7.   Siswa bersyukur kepada Saya merasa senantiasa 47 
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 Tuhan  Yang  Maha  Esa 
 

atas anugerah-Nya 

harus    bersyukur    kepada 
 

Tuhan Yang Maha Esa 

karena telah menciptakan 

dunia yang indah 

 

8.   Siswa merasa senang 
 

apabila dapat membantu 

korban banjir dan tanah 

longsor 

Saya  senang  apabila  dapat 
 

ikut serta membantu korban 

banjir dan tanah longsor 

48 

9.   Siswa  bersyukur  tinggal 
 

di daerah yang asri 

Saya  bersyukur  tinggal  di 
 

Kecamatan Sumowono yang 

memiliki udara sejuk dan 

lingkungan yang asri 

49 

10. Siswa prihatin dengan 
 

berita mengenai bencana 

alam 

Saya       sangat       prihatin 
 

mendengar bencana alam di 

televisi yang disebabkan 

oleh ulah manusia 

50 
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Lampiran 12 
 

INSTRUMEN PENILAIAN DOMAIN AFEKTIF 
 

Sekolah : SMA Muhammadiyah Sumowono 
 

Mata Pelajaran : Geografi 
 

Kelas/Semester : XI/Genap 
 

Bentuk Penilaian : Kuesioner 
 

Materi : Menganalisis Lingkungan Hidup 
 

Waktu : 180 menit 
 
 
 
 
 

Nama : 
 

No. Absen : 
 

Kelas : 
 

 
 

Petunjuk Pengisian : 
 

1. Tuliskan nama, no absen dan kelasmu terlebih dahulu 
 

2. Bacalah peryataan berikut dengan cermat 
 

3. Jangan tanyakan jawabanmu pada teman, jawablah dengan jujur sesuai 

hati nuranimu. 

4. Berilah tanda (√ ) pada kolom yang disediakan. 

Keterangan Jawaban: 

SS = Sangat Setuju 
 

S = Setuju 
 

TS = Tidak setuju 
 

STS = Sangat Tidak setuju 
 

 
 

1. Pengukuran Sikap 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya  senang  belajar  tentang  ekosistem 
 

yang  ada  di   Desa  Wisata  Keseneng 

karena beragam 

    

2 Saya sangat sedih apabila melihat obyek     
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 wisata terdapat  sampah berserakan     

3 Saya baru menyadari pentingnya 
 

lingkungan  hidup  bagi  manusia  karena 

manusia sangat bergantung dengan alam 

    

4 Saya percaya bencana alam yang muncul 
 

akhir-akhir ini disebabkan oleh manusia 

yang tidak mau menjaga lingkungan 

    

5 Saya  baru  menyadari   bahwa  dampak 
 

kerusakan lingkungan sangat besar 

    

6 Setelah belajar tentang lingkungan hidup 
 

saya   merasa   ikut   bertanggung   jawab 

untuk menjaga lingkungan 

    

7 Apabila saya melihat sampah berserakan 
 

disekitar maka saya akan membuangnya 

di tempat yang tepat 

    

8 Saya tahu Indonesia memiliki keragaman 
 

hayati yang sangat banyak 

    

9 Saya  mendukung  kebijakan  pemerintah 
 

yang  melarang  kegiatan  illegal  loging 
 

karena dapat merusak ekosistem hutan 

    

10 Saya mengikuti kegiatan penanaman 
 

pohon sebagai upaya penyelamatan 

lingkungan 

    

 

 
 

2. Pengukuran Minat 
 

 

NO Pernyataan SS S TS STS 

11 Saya  mengikuti  sebaik-baiknya  materi 
 

pelajaran tentang lingkungan hidup 

karena sangat penting dalam kehidupan 

nyata 

    

12 Saya  meyakini  bahwa  materi  pelajaran     
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 tentang lingkungan hidup sangat mudah 
 

dipahami 

    

13 Saya    mempersiapkan    materi    seperti 
 

membaca artikel, menonton TV atau 

membaca modul tentang lingkungan 

hidup sebelum pelajaran dimulai 

    

14 Saya senang membaca buku yang 
 

berkaitan dengan lingkungan hidup 

    

15 Saya berusaha mempelajari materi 
 

lingkungan hidup dengan mengikuti 

pelajaran sebaik-baiknya 

    

16 Saya selalu bertanya di kelas pada saat 
 

mata pelajaran geografi 

    

17 Saya mendiskusikan materi dengan 
 

anggota kelompok yang lain 

    

18 Apabila   saya   belum   paham   tentang 
 

materi lingkungan hidup maka saya akan 

memilih bertanya kepada guru daripada 

diam 

    

19 Saya merasa pemahaman saya semakin 
 

bertambah ketika belajar langsung di 

lingkungan alam seperti di Desa Wisata 

Keseneneg 

    

20 Setelah belajar tentang lingkungan hidup 
 

di Desa Wisata Keseneng saya tertarik 

untuk mengunjungi obyek wisata 

berbasis lingkungan 

    

 

 

3. Pengukuran Konsep Diri 
 

 

NO Pernyataan SS S TS STS 

21 Saya mampu mempelajari materi     
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 lingkungan hidup dengan mudah     

22 Saya mampu mengerjakan sendiri setiap 
 

tugas yang diberikan oleh guru 

    

23 Saya  dapat  bekerjasama  dengan  baik 
 

bersama kelompok pada saat 

menyelesaiakan tugas kelompok 

    

24 Saya  optimis  akan  mendapatkan  nilai 
 

yang baik pada ujian semester 

    

25 Setelah mempelajari materi lingkungan 
 

hidup pengetahuan saya akan usaha 

pelestarian lingkungan semakin 

bertambah 

    

26 Mempelajari        lingkungan        hidup 
 

memberikan dampak bagi diri saya 

karena saya menjadi tahu tentang 

lingkungan disekitar saya 

    

27 Saya tidak menemukan kesulitan dalam 
 

mempelajari lingkungan hidup 

    

28 Peran saya semakin jelas dalam 
 

menyelamatkan lingkungan hidup 

    

29 Saya   membuktikan  bahwa  diri   saya 
 

sendiri mampu bekerjasama dengan 

kelompok 

    

30 Saya  yakin  dengan  kemampuan  saya 
 

sendiri  sehingga pada saat  ujian nanti 

tidak akan mencontek 

    

 

 
 

4 Pengukuran Nilai 
 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

31 Saya yakin dengan bersungguh-sungguh 
 

dalam  pelajaran  geografi  maka  saya 

    



133  
 

 
 
 

 akan mendapatkan nilai yang baik     

32 Saya yakin bencana banjir yang selama 
 

ini terjadi karena penebangan hutan dan 

membuang sampah sembarangan 

    

33 Saya yakin guru geografi telah 
 

mengajarkan materi secara maksimal 

    

34 Saya       meyakini       bahwa       semua 
 

lingkungan beserta  isinya 

adalahanugrah dari Tuhan Yang Maha 

Esa yang harus dijaga 

    

35 Saya yakin manusia tidak dapat hidup 
 

tanpa ada lingkungan hidup begitupun 

sebaliknya lingkungan akan tetap ada 

apabila manusia nenjaganya 

    

36 Saya   yakin   apabila   setiap   manusia 
 

memiliki kesadaran untuk melestarikan 

lingkungan maka akan tercipta 

keserasian 

    

37 Saya yakin apabila semua orang peduli 
 

dengan sampah maka tidak akan terjadi 

banjir 

    

38 Saya berusaha mempertahankan 
 

kearifan lokal dalam memelihara 

lingkungan 

    

39 saya meyakini lingkungan memiliki 
 

manfaat yang sangat besar bagi 

ekosistem yang ada didalamnya 

    

40 Saya meyakini mempelajari lingkungan 
 

hidup memberikan manfaat positif bagi 

diri saya sendiri 
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5. Penilaian Moral 
 

 

NO Pernyataan SS S TS STS 

41 Setelah  saya  mempelajari  lingkungan 
 

hidup  saya  berjanji  akan  membuang 

sampah pada tempatnya 

    

42 Saya membersihkan sampah yang ada di 
 

obyek wisata Desa Keseneng 

    

43 Saya selalu menjaga sopan santun baik 
 

didalam maupun diluar kelas 

    

44 Saya   memiliki   tanggungjawab   untuk 
 

dapat  bekerjasama  dengan  kelompok 

untuk menyelesaikan tugas tepat waktu 

    

45 Saya merasa senang apabila turut  serta 
 

dalam program penghijauan 

    

46 Jika ada teman yang membuang sampah 
 

sembarangan maka saya akan 

menegurnya dan menunjukkan cara 

membuang sampah yang benar 

    

47 Saya merasa senantiasa harus bersyukur 
 

kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

telah menciptakan dunia yang indah 

    

48 Saya  senang  apabila  dapat  ikut  serta 
 

membantu   korban   banjir   dan   tanah 

longsor 

    

49 Saya  bersyukur  tinggal  di  Kecamatan 
 

Sumowono yang memiliki udara sejuk 

dan lingkungan yang asri 

    

50 Saya sangat prihatin mendengar 
 

bencana alam di televisi yang 

disebabkan oleh ulah manusia 
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Lampiran 13 
 
 

HASIL PENILAIAN PEMANFAATAN DESA WISATA KESENENG 
 

 
 

R 
ASPEK YANG DIOBSERVASI 

 
JML 

 
KRT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

R1 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 

R2 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R3 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 

R4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 114 B 

R5 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 114 B 

R6 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 110 B 

R7 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 102 B 

R8 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 

R9 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R10 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 111 B 

R11 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 106 B 

R12 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 110 B 

R13 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 116 B 

R14 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 110 B 

R15 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 110 B 

R16 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R17 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R18 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 114 B 

R19 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 109 B 

R20 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 115 B 
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R21 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 

R22 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R23 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R24 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 

R25 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 107 B 

R26 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 108 B 

R27 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 110 B 

R28 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 111 B 

R29 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 112 B 
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LAMPIRAN 14 
 
 
 

HASIL PENILAIAN AFEKTIF SISWA 
 

 
 

NO 
 

NAMA SISWA 
ASPEK YANG DIOBSERVASI  

JUMLAH 
 

KRITERIA 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ABIDATUL M 4 3 3 3 1 3 3 3 23 B 

2 ABI MAJID AL ASYAR 4 4 4 3 1 3 3 2 24 B 

3 AFIIF ARDIANSYAH 4 3 3 1 3 3 2 3 22 B 

4 AKHMAD IRFAI 4 3 3 4 3 3 3 3 26 B 

5 AMAT SAICHUN 4 4 4 4 4 4 4 3 31 A 

6 AMBARWATI 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

7 ARI SETIYAN 4 3 3 1 1 2 2 3 19 C 

8 DEWI RATNASARI 4 4 4 3 4 2 3 3 27 A 

9 DIAN KURNIAWAN 4 3 4 1 3 2 3 3 23 B 

10 ERGI FATKHUROSI 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

11 FAKHRUL RIFKI 4 3 4 4 3 3 3 3 27 A 

12 FARID BANI ADAM 4 3 3 3 3 3 3 3 25 B 

13 IRFAN 4 4 4 4 4 3 4 2 29 A 

14 KODIRUN 4 4 4 4 4 3 3 3 29 A 

15 LILIS INDARSARI 4 3 4 3 3 2 3 3 25 B 

16 LUKMAN HAKIM 4 3 3 1 1 2 2 3 19 C 

17 MASUDAH NOR U 4 4 4 3 3 2 3 3 26 B 
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18 MEGA BUDIARTI 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

19 MUTIA DWI P 4 4 3 3 3 3 3 3 26 B 

20 NEVA KHUSNUL K 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

21 OKA SEPBIANTO 4 3 4 4 4 3 3 3 28 A 

22 RIA NUR PRAFITA 4 4 4 1 1 2 2 3 21 B 

23 USMAN ABIDIN 4 3 3 1 1 2 2 3 19 C 

24 YUDIYANTO 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

25 SAFIRA 4 4 3 1 3 2 2 3 22 B 

26 SLAMET SARYADI 4 3 3 3 1 3 3 3 23 B 

27 ULFA AGUSTINA 4 4 4 4 3 3 3 3 28 A 

28 KHOIRUN NAFA 4 4 3 4 3 3 3 3 27 A 

29 LASTRI SUSANTI 4 4 3 3 3 3 3 3 26 B 

JUMLAH 116 104 104 86 78 79 83 85 735  

RATA-RATA         25 B 
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Lampiran 15 
 

TABEL ANALISIS REGRESI PEMANFAATAN DESA 

WISATA KESENENG SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

GEOGRAFI BERBASIS EKOWISATA 

 
Tabel Persiapan Analisis Regresi 

No Kode X1 Y X 2 Y2 
X1Y 

1 R-01 112 23 12544 529 2576 

2 R-02 108 24 11664 576 2592 

3 R-03 112 22 12544 484 2464 

4 R-04 114 26 12996 676 2964 

5 R-05 114 31 12996 961 3534 

6 R-06 110 28 12100 784 3080 

7 R-07 102 19 10404 361 1938 

8 R-08 112 27 12544 729 3024 

9 R-09 108 23 11664 529 2484 

10 R-10 111 28 12321 784 3108 

11 R-11 106 27 11236 729 2862 

12 R-12 110 25 12100 625 2750 

13 R-13 116 29 13456 841 3364 

14 R-14 110 29 12100 841 3190 

15 R-15 110 25 12100 625 2750 

16 R-16 108 19 11664 361 2052 

17 R-17 108 26 11664 676 2808 

18 R-18 114 28 12996 784 3192 

19 R-19 109 26 11881 676 2834 

20 R-20 115 28 13225 784 3220 

21 R-21 112 28 12544 784 3136 

22 R-22 108 21 11664 441 2268 

23 R-23 108 19 11664 361 2052 

24 R-24 112 28 12544 784 3136 

25 R-25 107 22 11449 484 2354 

26 R-26 108 23 11664 529 2484 

27 R-27 110 28 12100 784 3080 

28 R-28 111 27 12321 729 2997 

29 R-29 112 26 12544 676 2912 

  3197 735 352693 18927 81205 
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Tabel Persiapan JK (E) 

No Kode X1 Y X 2 Y2 
X1Y JKE 

1 R-07 102 19,00 10404 361 1938 0,00 

2 R-11 106 27,00 11236 729 2862 0,00 

3 R-25 107 22,00 11449 484 2354 0,00 

4 R-02 108 24,00 11664 576 2592 53,88 

5 R-09 108 23,00 11664 529 2484 

6 R-16 108 19,00 11664 361 2052 

7 R-17 108 26,00 11664 676 2808 

8 R-22 108 21,00 11664 441 2268 

9 R-23 108 19,00 11664 361 2052 

10 R-26 108 23,00 11664 529 2484 

11 R-19 109 26,00 11881 676 2834 

12 R-06 110 28,00 12100 784 3080 14,00 

13 R-12 110 25,00 12100 625 2750 

14 R-14 110 29,00 12100 841 3190 

15 R-15 110 25,00 12100 625 2750 

16 R-27 110 28,00 12100 784 3080 

17 R-10 111 28,00 12321 784 3108 0,50 

18 R-28 111 27,00 12321 729 2997 

19 R-01 112 23,00 12544 529 2576 33,33 

20 R-03 112 22,00 12544 484 2464 

21 R-08 112 27,00 12544 729 3024 

22 R-21 112 28,00 12544 784 3136 

23 R-24 112 28,00 12544 784 3136 

24 R-29 112 26,00 12544 676 2912 

25 R-04 114 26,00 12996 676 2964 12,67 

26 R-05 114 31,00 12996 961 3534 

27 R-18 114 28,00 12996 784 3192 

28 R-20 115 28,00 13225 784 3220  
29 R-13 116 29,00 13456 841 3364  
  3197 735 352693 18927 81205 114,38 

 

 

Berdasarkan tabel persiapan diperoleh: 

N = 29 X
2
 = 352693 

X = 3197 Y
2

 = 18927 

Y = 735 XY = 81205 
 

Persamaan Regresi 
 

Persamaan regresi yang diprediksi dalam bentuk: 

 
 
 

Untuk memperoleh koefisien a dan koefisien b digunakan 
rumus: 
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Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 
 

(     )(               )   (          )(             ) 
a = 

   (               )(          )  

= -52,556 
 

   (             )   (          )(       ) 
b = 

   (               )(          )  

= 0,707 
 

Sehingga persamaan regresinya: 

Y = -52,556 + 0,707X 

Uji Keberartian dan Kelinieran Persamaan Regresi 
 

Jumlah Kuadrat 
 

JK (T) = ∑ Y² = 18927 
 
 

JK (a) = (       )  

  

 

= 18628,448 

JK (b|a) = b {      
(     )(     )

}
 

  

= 0,707 {        
(          )(               )

}
 

   

= 125,49 
 

JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b|a) 
 

= 18927,000 - 18628,448-125,490 
 

= 173,062 
 

JK (E) = ∑{    

(      ) 
}
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Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 29 18927,000     

Regresi (a) 1 18628,448 18628,448  
19,58 

 
4,210 

 
Signifikan Regresi (b|a) 1 125,490 125,490 

Residu (S) 27 173,062 6,410 

Tuna Cocok 
(TC) 

9 58,687 6,521  
1,026 

 
2,456 

 
Linear 

Galat (E) 18 114,375 6,354 

 

 
 
 

= 114, 3775 
 

JK (TC) = JK (S) – JK (E) 
 

= 173,063 – 114,375 
 

= 58,687 
 

Derajat Kebebasan (dk) 
 

dk (a) = 1 
 

dk (b|a) = 1 
 

dk (S) = n-2 = 29-2 = 27 

dk (TC) = k-2 =11-2 =9 

dk (E) = n-k = 29-11 = 18 

Kuadrat Tengah 
 
 

KT (a) =    ( ) = 
 

=18628,448 

   (  ) 

   (      ) 
KT (b|a) = 

   (      ) 

   (  ) KT (S) = 

   (  ) 

  (     ) 
KT (TC) = 

  (     ) 

   (  ) 
KT (E) = 

   (  ) 

  
        = 

  
        = 

   
       = 

  
        = 

   

 
 
 

= 125,490 
 

 
 

= 6,410 
 

 
 

= 6,521 
 

 
 

= 6,354 
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Koefisien Korelasi dan Determinasi 
 

Koefisien korelasi (rxy) dinyatakan dengan rumus : 
 

    = 

      (  )(  ) 

√*              (     ) +*                   (     ) + 
Berdasarkan rumus tersebut diperoleh : 

 

    = 

   (     ) (    )(   ) 

√*     (               )   (          ) +*        (            )   (       ) + 
= 0,6483 

 
Koefisien Determinasi : 

 

 
r² =   *           

+ 

       (     )  
 

r² =       *   (    ) (    ) (   

)+ 

   (             )   (       )  
= 0,4203 

 
Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

 
Untuk menguji keberartian koefisien korelasi digunakan uji t dengan rumus : 

   √    

t = 

√     

Apabila t berada pada daerah penerimaan Ho, yaitu     
(          )(        )

< t < 
(          )(        )

, 

berarti bahwa koefisien korelasi tidak signifikan. 
 
 

Daerah 

penolakan Ho 

 
Daerah 

penerimaan Ho 

 
Daerah 
penolakan Ho 

 

  (        )(        ) (         )(         ) 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh : 
 

    √     
t=    

√        

 
= 4,425 

Pada α = 5% dan dk = (29-2) = 27 diperoleh  (           )(     ) = 2,05 
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tabe
l 



 

 
 
 
 

Daerah 
penolakan Ho 

 
Daerah 

penerimaan 
Ho 

 
Daerah 
penolakan Ho 

-2,05 2,05 4,425 

 
Karena t berada pada daerah penolakan Ho , berarti koefisien korelasi ini 

signifikan. 
 

UJI NORMALITAS DATA PEMANFAATAN DESA WISATA KESENENG 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR GEOGRAFI BERBASIS EKOWISATA. 
 

Hipotesis 
 

Ho : Data berdistribusi normal 
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
 

Pengujian Hipotesis 
 

Rumus yang digunakan : 
 

 

 

Kriteria yang Digunakan 
 

 
 
 

 
Ho diterima 

jika 
2
<

2
 

 
 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 

2 
()(k-3) 

 
 
 
 

Pengujian Hipotesis 
 

Nilai maksimal : 116,00 Panjang kelas :2,3 
 

Nilai minimal : 102,00 Rata-rata x : 110,2 

 

Rentang 
 

: 14,00 
 

S 
 

 

: 3,0 

 

Banyak kelas 
 

: 6,0 
 

N 
 

 

: 29 
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Kelas Interval 

 

Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

 

Peluang 
untuk Z 

 

Luas Kls. 
Untuk Z 

 
Ei 

 
Oi 

(Oi-Ei)² 
 

Ei 

101,00 - 103,00 

104,00 - 106,00 

107,00  109,00 

110,00 - 112,00 

113,00 - 115,00 

116,00 - 118,00 

100,50 

103,50 

106,50 

109,50 

112,50 

115,50 

118,50 

-3,25 

-2,25 

-1,25 

-0,25 

0,75 

1,76 

2,76 

0,4994 

0,4878 

0,3941 

0,0977 

0,2745 

0,4604 

0,4971 

0,0116 

0,0936 

0,2964 

0,3723 

0,1858 

0,0367 

0,338 

2,716 

8,596 

10,796 

5,390 

1,064 

1 

1 

9 

13 

4 

1 

29 

1,299 

1,084 

0,019 

0,450 

0,358 

0,004 

² = 3,214 
 

 
 
 
 

Untuk α=5%, dengan dk=6-3=3 diperoleh χ² tabel = 7,81 
 

 
 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 

 

3, 214 7,81 

Karena χ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal. 
 
 

UJI NORMALITAS  DATA HASIL BELAJAR AFEKTIF 
 

 
 

Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
 
 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 
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Pengujian Hipotesis :  

 

Nilai maksimal 
 

: 31,00 
 

Panjang kelas 
 

: 2,00 

 

Nilai minimal 
 

: 19,00 
 

Rata-rata (x) 
 

: 25,3 

 

Rentang 
 

: 12,00 
 

S 
 

: 3,3 

 

Banyak kelas 
 

: 6,0 
 

N 
 

: 29 

 

 
Kelas Interval 

 

Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kls. 

Peluan 
g untuk 

Z 

 

Luas Kls. 
Untuk Z 

 
Ei 

 
Oi 

(Oi-Ei)² 
 

Ei 

19,0 20,0 
0 - 0 

21,0 22,0 
0 - 0 

23,0 24,0 
0  0 

25,0 26,0 
0 - 0 

27,0 28,0 
0 - 0 

29,0 33,0 
0 - 0 

 
18,50 

 
20,50 

 
22,50 

 
24,50 

 
26,50 

 
28,50 

33,50 

 
-2,10 

 
-1,48 

 
-0,87 

 
-0,26 

 
0,35 

 
0,97 

2,50 

 
0,4820 

 
0,4311 

 
0,3082 

 
0,1021 

 
0,1382 

 
0,3330 

0,4937 

 
0,0509 

 
0,1229 

 
0,2061 

 
0,2403 

 
0,1948 

 
0,1607 

 
1,476 

 
3,563 

 
5,977 

 
6,969 

 
5,649 

 
4,660 

 
3 

 
3 

 
4 

 
6 

 
10 

 
3 

29 

 
1,572 

 
0,089 

 
0,654 

 
0,135 

 
3,351 

 
0,592 

² = 6,393 

Untuk α=5%, dengan dk=6-3 =3 diperoleh χ² tabel = 7,81 
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