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SARI 
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Kata Kunci: Hasil Belajar, Outdoor Study, Pemanfaatan Waduk Mrica 

 Waduk Mrica merupakan jenis waduk buatan dan salah satu lokasi wisata 

yang cukup potensial untuk meningkatkan pembelajaran geografi di sekolah. 

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan 

metode outdoor study sebagai sumber belajar mata pelajaran Geografi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi? (2) bagaimana hasil belajar dari pemanfaatan Waduk Mrica 

sebagai sumber belajar outdoor study dalam pembelajaran Geografi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi?. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui 

pelaksanaan outdoor study dengan memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber 

belajar pada pembelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Wanadadi. (2) Untuk 

mengetahui hasil belajar dari pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber belajar 

outdoor study pada pembelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Wanadadi.  

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 Wanadadi yang berjumlah 288 

siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik Purposive Sampling 

yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian 

ini adalah kelas X-9 yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes, angket, observasi dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan pembelajaran outdoor study 

dengan memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber belajar sudah baik, pada 

tahap persiapan, pelaksanaan outdoor study dan pada tahap evalusi dapat berjalan 

dengan baik. (2) Hasil belajar siswa meliputi tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik meningkat setelah pembelajaran dengan memanfaatkan Waduk 

Mrica sebagai sumber belajar. Hasil pre-test lebih rendah dari hasil post-test. Nilai 

rata-rata pre-test sebesar 59.18 dan nilai post-test sebesar 80.50. Nilai belajar 

afektif 77,7% dengan kriteria baik dan melebihi nilai afektif dua pembelajaran 

sebelumnya. Sedangkan hasil belajar psikomotorik 82,9% dengan kriteria 

penilaian sangat baik dan melebihi nilai psikomotorik dua pertemuan sebelumnya 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dapat diterapkan sebagai alternatif 

pembelajaran geografi karena siswa dapat melihat objek secara langsung sesuai 

pelajaran yang diajarkan. Sebaiknya guru geografi tidak hanya menggunakan 

metode konvesional saja seperti ceramah, tetapi menggunakan metode 

pembelajaran yang lain, seperti memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber 

belajar siswa. Sedangkan siswa diharuskan lebih aktif selama mengikuti pelajaran 

serta sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.Pembelajaran dengan  

memanfaatkan Waduk Mrica dirasa cukup efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Daryanto, 

2010:1). Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik 

agar dapat mengembangkan bakat, potensi dan keterampilan yang dimiliki 

dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan 

didesain guna memberikan pemahaman serta peningkatan prestasi belajar 

peserta didik (siswa). Pendidikan sebenarnya lebih memusatkan diri pada 

proses belajar mengajar, sehingga dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut 

diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

mampu bersaing untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini.  

Sekolah sebagai salah satu tempat berlangsungnya pendidikan, bukan 

hanya sebagai gedung tempat belajar mengajar tetapi juga tempat 

berlangsungnya proses sosial dan kebudayaan. Kegiatan belajar mengajar 

yang ideal seharusnya berlangsung dalam berbagai interaksi dan dibantu 

dengan alat bantu belajar atau sumber-sumber belajar. Penggunaan sumber-

sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan sangat membantu murid-murid 

untuk memahami materi. Murid-murid memerlukan pengalaman baru dengan  
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benda-benda sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kebun 

binatang, sawah, sungai, waduk dan sebagainya. 

Umumya dalam proses pembelajaran siswa lebih bersifat pasif dalam 

menerima materi, mereka baru aktif saat diberi tugas atau disuruh oleh guru. 

Metode yang sering digunakan saat pembelajaran adalah ceramah dan diskusi 

serta pemberian tugas. Oleh sebab itu untuk menciptakan pembelajaran yang 

partisipatif aktif diperlukan metode pembelajaran yang sesuai. Jika tidak ada 

perubahan dalam proses pembelajaran, maka sikap siswa dalam menerima 

materi akan tetap pasif, level berfikirnya hanya sampai pada tahap 

remembering dan hafalan. Dan saat siswa diberi soal berfikir dan konseptual 

mereka tidak bisa menjawab. Akibatnya nilai yang dicapai oleh siswa masih 

cukup rendah. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada landasan teoritis, belajar 

bukanlah kegiatan mengumpulkan data, tetapi membentuk makna melalui 

pengalaman dan proses belajar yang terjadi secara terus-menerus. Siswa juga 

harus dibimbing agar mampu mandiri dalam belajar dan tidak menganggap 

guru sebagai sumber pengetahuan, tapi sebagai fasilitator dan moderator 

dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dengan adanya belajar di luar kelas 

dengan metode outdoor study akan mendorong terjadinya proses belajar, 

saling membelajarkan dan sharing pengalaman. Dalam kelompok belajar, 

siswa belajar mengungkapkan bagaimana mengkaji persoalan, menganalisis 

dan mencari pemecahan masalah yang dikaji. Dengan cara ini siswa akan 
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lebih  kritis dalam proses pembelajaran. Dan demikian siswa akan mampu 

mengembangkan dan membentuk pengetahuan secara benar. 

Banyak hal yang bisa dipelajari di lingkungan alam diantaranya adalah 

sumber dayanya, sumber daya merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi 

atau menangani sesuatu, dapat sebagai sumber persedian, penunjang, dan 

sarana yang dihasilkan oleh kemampuan maupun dari pemikiran seseorang. 

Dalam mempertahankan hidupnya, manusia mempunyai kebutuhan dan 

keinginan yang ingin mereka penuhi. Dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan tersebut itulah manusia melalukan kegiatan sosial dan kegiatan 

ekonomi. Dalam melakukan kegiatan tersebut manusia memanfaatkan 

sumber-sumber daya yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Khususnya mereka yang ada di daerah pedesaan, memanfaatkan secara 

langsung sumber daya alam tersebut (Jayadinata, 1999: 27). 

Salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia 

adalah potensi sumber daya air. Air merupakan komponen utama bagi 

makhluk hidup di muka bumi ini. Setiap makhluk hidup tentunya 

membutuhkan air. Air yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari 

seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak. Seiring dengan perkembangan 

jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan untuk memperoleh air. 

Permasalahan yang ada adalah terjadinya kekeringan di musim kemarau dan 

banjir di musim penghujan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan air untuk 

memperoleh kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk kehidupan 

manusia. 
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Sebagai upaya menjaga kelestarian air maka berbagai usaha telah 

dilakukan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Upaya fisik diantaranya 

adalah pembangunan bendungan dan waduk yang diharapkan dapat 

menampung laju air sungai sehingga dapat meresap ke dalam tanah serta 

berfungsi sebagai pengendali banjir di daerah hilir. Jadi bendungan dan waduk 

merupakan satu kesatuan sistem yang berhubungan. Waduk merupakan jenis 

danau yang dibuat oleh manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga 

digunakan sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat 

penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Waduk juga memiliki 

manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain untuk keperluan sebagai berikut : 

pembangkit listrik, irigasi, atau pengairan sawah, budidaya ikan air tawar, 

tempat rekreasi dan sebagainya. 

Keberadaan Waduk tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 

setempat dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, Waduk Mrica ini bisa 

dijadikan sumber belajar bagi siswa. Sumber belajar tidak hanya berasal dari 

dalam lingkungan sekolah akan tetapi sumber belajar juga bisa diperoleh dari 

luar lingkungan sekolah. Sebab di luar lingkungan sekolah ini bisa 

memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Segala kenampakan-

kenampakan alam maupun kehidupan sosial ekonomi warga setempat bisa 

dijadikan sumber belajar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa tidak bosan 

dalam menerima pelajaran. Waduk Mrica merupakan salah satu objek alam 

yang sangat potensial untuk meningkatkan pembelajaran geografi di sekolah. 

Artinya pengalaman yang didapat siswa dari pengamatan pada objek-objek 
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yang tampak secara langsung akan memunculkan persepsi yang positif 

terhadap proses pembelajaran Geografi. 

Kawasan Waduk Mrica tidak terlalu jauh dari SMA Negeri 1 

Wanadadi oleh sebab itu, peneliti berniat untuk meneliti tentang pemanfaatan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar media outdoor study. Waduk Mrica 

dirasa cukup bagus  sebagai sumber belajar outdoor study. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap pembelajaran dan hasil belajar mata pelajaran geografi 

peserta didik di SMA Negeri 1 Wanadadi masih tergolong cukup rendah, hal 

ini dibuktikan dengan hasil belajar Ulangan Harian dari beberapa kelas hampir 

50% siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (75). Nilai terendah yang 

diperoleh adalah 50 sedangkan nilai tertinggi yang diperoleh hanya mencapai 

82. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di dalam kelas masih tergolong 

rendah. 

Peneliti memilih Waduk Mrica sebagai penelitian materi hidrosfer 

dikarenakan ini sesuai dengan kurikulum KTSP yang diajarkan pada semester 

genap sehingga sesuai dengan harapan peneliti. Karena dengan adanya Waduk 

Mrica tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, karena pada materi 

hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. 

Setelah melakukan observasi kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 

1 Wanadadi Banjarnegara adalah kurikulum KTSP. Karena pada umumnya 

proses pembelajaran geografi masih sepenuhnya dengan bimbingan guru. 

Guru menjadi sumber utama pembelajaran di kelas. Setelah melalukan 
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obeservasi di SMA Negeri 1 Wanadadi metode yang digunakan guru di SMA 

Negeri 1 Wanadadi untuk menyampaikan materi pelajaran Geografi yaitu 

metode konvesional (ceramah). Kegiatan peserta didik  mencatat atau 

merangkum materi pelajaran dan mengerjakan soal. Beberapa peserta didik 

bahkan tidak mendengarkan penjelasan guru, peserta didik merasa bosan 

dengan pelajaran geografi. Kebosanan peserta didik ini disebabkan karena 

model pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah, sehingga 

peserta didik hanya menerima pengetahuan secara abstrak (hanya 

membayangkan) tanpa mengala mi atau melihat sendiri. Padahal siswa 

membutuhkan konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitarnya karena pembelajaran tidak hanya berupa transfer pengetahuan 

tetapi sesuatu yang harus dipahami oleh peserta didik yang akan dipelajari 

daripada hanya mengetahui secra lisan. Belajar lebih bermakna jika siswa 

mengalami sendiri apa yang akan dipelajari daripada hanya mengetahui secara 

lisan. Padahal apabila guru mampu melaksanakan pembelajaran yang dikemas 

sedemikian rupa dengan metode yang inovatif dan menyenangkan maka bukan 

hanya kuantitas materi saja yang dapat peserta didik kuasai tetapi juga kualitas 

pembelajaran akan meningkat dan pasti minat siswa untuk belajar geografi 

akan semakin tinggi.   

Berdasarkan wawancara dengan guru Geografi di SMA N 1 Wanadadi 

proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung pasif, interaksi pembelajaran 

di dalam kelas pada mata pelajaran Geografi masih relatif rendah. Hal ini 

dapat diketahui dari sedikitnya yang bertanya kepada guru dan 



7 
 

 

mengemukakan pendapat. Banyak siswa beranggapan bahwa mata pelajaran 

Geografi itu sulit, dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan dan 

tidak menarik untuk dipelajari sehingga mengakibatkan berkurangnya minat 

siswa untuk belajar geografi. Peserta didik kurang memahami materi yang 

bersifat abstrak sehingga kurang mampu untuk mengikuti pelajaran Geografi. 

Kondisi tersebut menunjukan perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam 

usaha meningkatkan hasil belajar peserta didik yakni meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Oleh karena itu peneliti berniat membuat terobasan baru dengan 

diadakannya pembelajaran outdoor study. Dengan adanya keberadaan waduk 

ini peneliti berniat akan mengadakan pembelajaran outdoor study. Karena di 

SMA Negeri 1 Wanadadi umumnya kurang adanya program kunjungan ke 

lapangan secara langsung bagi muridnya oleh pihak sekolah. Peneliti lebih 

memilih lokasi sekolah yang dekat dari Waduk Mrica dengan berbagai 

pertimbangan.  

Dari penjelasan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian, sehingga dalam skripsi ini menentukan judul 

“Pemanfaatan Waduk Mrica Sebagai Sumber Belajar Outdoor Study 

Mata Pelajaran Geografi Di SMA Negeri 1 Wanadadi Kabupaten 

Banjarnegara” 

 

 



8 
 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanan metode outdoor study dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar mata pelajaran Geografi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi? 

2. Bagaimana hasil belajar dari pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber 

belajar outdoor study dalam pembelajaran Geografi di SMA Negeri 1 

Wanadadi? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahuai pelaksanaan outdoor study dengan pemanfaatan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar pada pembelajaran Geografi di SMA 

Negeri 1 Wanadadi. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar dari pemanfataan Waduk Mrica sebagai 

sumber belajar outdoor study pada pembelajaran Geografi di SMA Negeri 

1 Wanadadi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

Memberi pengetahuan serta pengalaman bagi siswa tentang Waduk 

Mrica sebagai sumber dan media pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

Memberikan pengetahuan dan wawasan dalam memilih metode dan 

sumber belajar bagi siswa. 

2. Secara Akademis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah tentang pemfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kreatifitas 

peneliti dalam memafaatkan Waduk Mrica sebagai sumber dan media 

pembelajaran. 

E. Penegasan Istilah 

1. Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat. Sementara pemanfaatan adalah 

aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi 

pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta 

didik dengan peserta didik dengan bahan atau sistem pembelajaran 

(Yusufhadi 1994:45). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Pemanfataan Waduk Mrica sebagi sumber belajar outdoor study.  
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2. Waduk Mrica 

Waduk Mrica di Banjarnegara adalah sebutan populer bagi Bendungan 

PLTA Panglima Besar Sudirman yang lokasinya berada di wilayah 

Kabupaten Banjarnegara. Waduk Mrica merupakan waduk buatan dengan 

membendung sungai Serayu yang melintasi wilayah Banjarnegara. 

Bendungan Waduk Mrica mempunyai panjang 6,5 Km dan luas 1.250 Ha. 

3. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau 

digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu 

secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah 

seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

4. Outdoor Study 

Outdoor Study adalah sebuah pendekatan pembelajaran menggunakan 

suasana diluar kelas sebagai situasi pembelajaran berbagai permainan 

sebagai media transformasi konsep-konsep yang disampaikan dalam 

pembelajaran. Guru bersama siswa pergi ke luar kelas menuju ke suatu 

tempat di mana bahan pelajaran harus di observasi dan dipelajari secara 

langsung dari kedudukan fungsionalnya. Waduk Mrica dijadikan media 

pembelajaran outdoor study sebagai sumber belajar Geografi yaitu tentang 

hidrosfer. 

5. Mata Pelajaran Geografi 

Mata Pelajaran Geografi adalah suatu bidang studi yang mengungkap 

fakta-fakta, data serta informasi seputar ruang yang menjadi tempat tinggal 
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manusia. Pembelajaran geografi dalam penelitian ini dikhususkan pada 

pembelajaran geografi kelas X semester genap pokok bahasan Hidrosfer. 

6. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemanpuan-kemampuan yang dimilki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2006 :22). Dalam 

sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Bloom (Sudjana, 2006:22-23) yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni : 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni gerakan reflex, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perceptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan 

keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh 

siswa baik tes maupun non tes berupa kompetensi kognitif, afektif maupun 

psikomotoris. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Geografi 

Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, 

iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi, yang 

terbagi dalam dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek manusia 

(Mustofa,2007:200). 

Definisi Geografi menurut para ahli dalam Suharyono (2006:3), 

pertama kali dikemukakan oleh Ferdinand von Richthoten (1883) yaitu 

Geografi sebagai pengetahuan yang melukiskan gejala dan sifat-sifat 

permukaan bumi dan penduduknya. Menurut pakar-pakar geografi 

mendefinisikan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut padang kelingkungan atau 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Studi geografi berkaitan dengan 

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

biosfer), manusia dengan kehidupannya (antroposfer), penyebaran keruangan 

gejala alam dan kehidupan, serta analis hubungan keruangan gejala-gejala 

geografi di permukaan bumi (Sumaatmadja, 2001:11). 

Pokok-pokok yang dipelajari Geografi dibatasi pada lima hal yang 

menyangkut keadaan lingkungan alam (kegiatan perekonomian, keadaan 

permukimam dan organisasi masyarakat). Beberapa fenomena yang dapat 

diamati tersebut, Geografi memiliki aspek-aspek yang mempunyai arti penting  
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bagi kelangsungan hidup manusia serta untuk kemungkinan kehidupan lebih 

baik. Seperti halnya ilmu-ilmu, objek studi Geografi dibedakan atas objek 

material dan objek formal. Objek material Geografi adalah geosfera, yang di 

dalamnya terdiri atas litosfera, atmosfera, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer.  

Objek formal Geografi adalah keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. 

Objek formal diartikan sebagai cara pandang atau telaah terhadap fenomena 

permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun nonfisik (Suharyono, 2006:6) 

Pada penelitian ini, hakekat geografi sebagai ekologi manusia yang 

mana disini ditelaah adaptasi manusia terhadap manusia dan habitatnya dan 

biomenya. Pendekatan geografi yang digunakan adalah pendekatan 

lingkungan, yaitu pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber belajar siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Wanadadi. 

B. Pembelajaran Geografi 

Ilmu sosial adalah suatu bidang studi yang mempelajari manusia 

dengan usahanya untuk hidup baik di lingkungan sosial maupun lingkungan 

fisik. Masing-masing pelajaran akan membentuk pribadi siswa dan dapat 

membentuk landasan yang berarti untuk siswa selanjutnya. 

Geografi merupakan salah satu pelajaran yang wajib diterapkan di 

SMA/MA. Geografi mengkaji tentang fenomena-fenomena geosfer yang 

terjadi di bumi dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan  

dan kewilayahan. 
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Sumber pembelajaran menurut Miarso dalam Warsita (2008:207) 

sumber belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang merupakan 

sumber-sumber belajar yang dirancang terlebih dahulu dalam desain atau 

pembelajaran yang lengkap untuk mewujudkan terlaksananya proses belajar 

yang bertujuan dan terkontrol. 

C. Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan (Hamalik, 2001 : 27-28). 

Secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku itu mengandung 

pengertian yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap dan sebagainya (Ali, 2007: 14). Belajar adalah suatu 

proses usaha yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatan 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi 

yang dibawanya sejak lahir. Kegiatan belajar dapat berlangsung di mana-

mana, Misalnya di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. 

Belajar di sekolah sifatnya formal. Semua komponen dalam proses belajar 
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direncanakan secara sistematis. Komponen guru sangat berperan dalam 

membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

2. Teori-Teori Belajar 

a. Belajar menurut pandangan Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami 

siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan 

perubahan tingkah lakunya.  

Sebagai contoh, anak belum berhitung perkalian. Walaupun ia 

sudah berusaha giat. Dan gurunya pun sudah mengajarkannya dengan 

tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan 

perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia 

belum menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut 

teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa 

stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons.  

Dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan 

guru kepada siswa misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman 

kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa, 

sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap  

stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori 
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behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respons di antara 

stimulus dan respon dianggap tidak penting diperlihatkan karena tidak 

dapat diamati dan tidak dapat diukur.  

b. Teori belajar menurut Thorndike 

Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara 

stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang 

terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain 

yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu 

reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat 

berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap 

melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan 

peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, 

atau gerakan/tindakan.  

Dari definisi belajar tersebut maka menurut Thorndike 

perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud 

kongkrit yaitu dapat diamati, atau tidak kongkrit yaitu yang tidak dapat 

diamati. Meskipun aliran behavioristik sangat mengutamakan 

pengukuran, namun ia tidak dapat menjelaskan bagaimana cara 

mengukur tingkah laku-tingkah laku yang tidak dapat diamati. 

c. Teori Belajar Waston 

Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang 

sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi adalah 
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proses interaksi antara stimulus dan respon, namaun stimulus dan 

respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui 

adanya perubahan-perubahan mental dari diri seseorang selama proses 

belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor-faktor 

yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengkui bahwa perubahan-

perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun selama itu 

tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum 

karena tidak dapat diamati. 

d. Teori Belajar menurut Edwin Guthrie 

Demikian juga menurut dengan Edwin Guthrie, ia juga 

menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk 

menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun ia mengemukakan 

bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau 

pemuasan biologis. Dijelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan 

respon cenderung hanya bersifat sementara, oleh sebab itu dalam 

kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberikan 

stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. 

 Ia juga mengemukakan, agar respon yang muncul sifatnya 

lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam 

stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Guthrie juga 

percaya bahwa hukuman (Punishment) memegang peranan penting 
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dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat 

akan ampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. 

3. Ciri-Ciri Belajar 

William Burton (Hamalik, 2001: 31) menyimpulkan uraiannya 

yang cukup panjang tentang prinsip-prinsip belajar : 

a. Proses belajar ialah pengalaman, perbuatan, mereaksi, dan melampaui 

(under going). 

b. Proses melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. 

c. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan 

murid. 

d. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid 

sendiri yang mendorong motivasi kontinu. 

e. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas dan 

lingkungan. 

f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid. 

g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan 

kematangan murid 

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan  

kemajuan. 
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i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi 

dapat didiskusikan secara terpisah. 

4. Faktor-Faktor Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (2001:32-33) bahwa prinsip-prinsip 

belajar hanya memberikan petunjuk umum tentang belajar. Tetapi prinsip-

prinsip itu dapat dijadikan hukum belajar yang bersifat mutlak, kalau 

tujuan berbeda maka dengan sendirinya cara belajar juga berbeda dengan 

belajar untuk mengembangkan kebiasaan dan sebagainya. Karena itu, 

belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi yang 

ada. 

Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: 

a. Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan siswa yang belajar 

melakukan banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti 

melihat, mendengarkan, merasakn, berfikir, kegiatan motorik, dan 

sebagainya maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan untuk 

memperoleh pengetahuan, sikap, kebiasaan, dan minat. 

b. Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearning, frecalling, dan 

reviewing agar pelajaran yang belum dikuasai kembali dan pelajaran 

yang belum dikuasai akan lebih mudah dipahami 

c. Belajar siswa lebih berhasil. Belajar siswa akan lebih berhasil jika 

siswa merasa berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar 

hendaknya dilakukan dalm suasana yang menyenangkan. 
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d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal 

dalam belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan 

mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan 

menimbulkan frustasi. 

e. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua 

pengalaman belajar antara yang lama dengan ynag baru, secara 

berurutan diasosiasikan sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

f. Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat 

melakukan  kegiatan belajar lebih mudah dna lebih berhasil. 

g. Pengalaman masa lampau (bahan appersepsi) dan pengertian-

pengertian yang telah dimiliki siswa. 

h. Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat mendorong siswa lebih 

baik daripada belajar tanpa minat. 

i. Faktor-faktor fisiologis, kondisi badan siswa yang belajar sangat 

berpengaruh dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan 

menyebabkan perhatian tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar 

yang sempurna. 

j. Faktor intelegensi, murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam 

kegiatan belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami 

pelajaran dan lebih muda mengingat-ingatnya. 
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5. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Association Edutional Comnication and Tehnology 

(AECT) sumber belajar yaitu bebagai atau semua sumber baik berupa 

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam 

belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya (Daryanto, 

2010:64). 

Sebagaimana telah diuraikan, sumber belajar adalah segala 

daya yang dapat dimanfaatkan guna member kemudahan kepada 

seseorang dalam belajarnya. Dalam pengembangan sumber belajar 

menurut Sudjana dan Rivai (2007:76) itu terdiri atas dua macam, 

antara lain: 

1) Sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau 

dipergunakan untuk membantu belajar-mengajar, bisa disebut 

learning resources by design (sumber belajar yang dirancang). 

Misalnya buku, brosur, ensiklopedi, film, video, slide, OHP. 

Semua perangkat keras ini memang secara sengaja dirancang guna 

kepentingan pengajaran. 

2)  Sumber belajar dimanfaatkan (learning resources by ultization) 

yaitu sumber belajar yang digunakan untuk memberi kemudahan 

kepada seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber 

belajar yang ada di sekeliling kita. 
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6. Jenis Sumber Belajar 

Sumber belajar juga dapat dibagi menurut jenisnya. Berikut jenis 

sumber beajar antara lain: 

a. Pesan (message) yaitu informasi yang harus disalurkan oleh komponen 

lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contoh: bahan-bahan 

pelajaran. 

b. Manusia (people) yaitu orang yang menyimpan informasi atau 

menyalurkan informasi. Contoh: guru, siswa, pembicara, pemain. 

c. Bahan (materials) yaitu sesuatu yang disebut software yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contoh: 

transparansi, internet, film, sildes, tape, buku, gambar, dan sebagainya. 

d. Peralatan (device) yaitu sesuatu yang disebut hardware yang 

menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. 

Contoh: proyektor, komputer, TV, kamera, papan tulis dan sebagainya. 

e. Teknik/metode (technique) yaitu prosedur yang disiapkan dalam 

mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk 

menyampaikan pesan. Contoh: ceramah, diskusi, simulasi, kuliah, 

belajar mandiri. 

f. Lingkungan (setting) yaitu situasi sekitar dimana pesan disalurkan atau 

ditransmisikan. Contoh: ruang kelas, studio, perpustakaan, auditorium 

(Sudjana dan Rivai, 2007:79). 

 

 



23 
 

 

7. Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Sudrajat (2008) sumber belajar memiliki fungsi. Fungsi 

sumber belajar antara lain: 

a. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas 

yang sifatnya kongkrit dan memberikan pengetahuan yang sifatnya 

langsung. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, yaitu dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan 

tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang 

sesuai dengan kemampuannya. 

c. Meningkatkan produktivitas pembelajaran yaitu membantu guru untuk 

menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina 

dan mengembangkan gairah. 

d. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan 

cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

e. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan meningkatkan 

penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan 

menyajikan informasi yang mampu menembus batas Geografis. 
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D. Waduk Mrica 

1. Definisi Waduk Mrica 

Waduk Mrica atau dikenal juga sebagai Bendungan Panglima 

Besar Jendral Scoedirman, terletak sekitar 9 km barat kota Banjarnegara, 

Jawa Tengah. Waduk Mrica terletak diantara Kecamatan Wanadadi dan 

Kecamatan Bawang. Lokasi Waduk Mrica sangat terjangkau, akses jalan 

kesana sangat mudah, dengan mengendari kendraan umum atau kendaraan 

pribadi sudah bisa sampai ke Waduk Mrica. 

2. Kapasitas 

Waduk Mrica merupakan waduk buatan dengan membendung 

sungai Serayu yang melintasi wilayah Banjarnegara. Bendungan Waduk 

Mrica mempunyai panjang 6,5 km dan luas 1.250 Ha. Bendungan sebesar 

ini dihasilkan dengan menenggelamkan 32 desa di 7 kecamatan yang ada 

disekitar aliran sungai Serayu Banjarnegara. 

3. Daya Tarik 

Waduk Mrica  yang penggunaannya diresmikan oleh Presiden 

Soeharto pada tahun 1989 ini, tidak hanya berfungsi sebagai PLTA, tetapi 

lebih luas lagi untuk kemanfaatan para petani sebagai sarana menstabilkan 

aliran air irigasi menuju sawah-sawah yang terbentang di wilayah 

Banjarnegara. Di Area Waduk Mrica juga dikembangkan sebagai lahan 

rekreasi yang dikemas dengan beragam fasilitas, mulai dari wisata air 

(dayung dan memancing), arena bermainan anak, panggung pertunjukkan 
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terbuka, juga terdapat Padang Golf. Bahkan di aliran sungai bagian hulu 

terdapat wisata yang bisa memacu adrenalin yaitu Arung Jeram. Lintasan 

arung Jeram diawali dari Desa Tunggoro menuju Desa Singomerto, 

Kecamatan Sigaluh dengan panjang rute sekitar 12 km. Suasana di lokasi 

wisata Waduk Mrica cukup sejuk, karena banyak ditumbuhi pohon-pohon 

yang rindang 

E. Outdoor Study 

1. Pengertian Outdoor Study 

Outdoor study dimana lingkungan sebagai sumber belajar 

merupakan interaksi lingkungan kehidupan dengan siswa. Outdoor study 

adalah perjalanan yang dilakukan oleh sekolah untuk tujuan pengajaran. 

Tujuan outdoor study dalam pengajaran Geografi adalah mengembangkan 

kesadaran akan pola hubungan areal dari lingkungan fisis dan membentuk 

ketrampilan observasi, meneliti, dan berkomunikasi serta mencatat 

informasi dan berhubungan dengan apa yang harus dicari (Kartawidjaja, 

1988: 43-44) Menurut Sudjana dan Rivai (2002:212-214) lingkungan 

sebagai sumber belajar yang dimaksud yaitu pertama, lingkungan sosial, 

lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi 

manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat, 

dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, 

struktur pemerintah, agama, dan system nilai. 

 



26 
 

 

 Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu 

sosial dan kemanusiaan. Kedua, lingkungan alam, lingkungan alam 

berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan 

geografis, iklim, suhu udara, iklim, musim, curah hujan, flora, fauna, 

sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat digunakan 

untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ketiga lingkungan buatan, 

disamping lingkungan sosial dan alam yang sifatnya alami, ada juga yang 

disebut lingkungan buatan yakni lingkungan yang disengaja diciptakan 

atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia.lingkungan buatan antara lain irigasi/bendungan, 

museum, bendungan, kebun binatang, perkebunan, dan lain sebagainya. 

Mata pelajaran Geografi merupakan ilmu yang sangat erat 

hubungannya dengan lingkungan sekitar. Salah satu usaha yang 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran Geografi adalah dengan 

metode outdoor study dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Dalam pembelajaran Geografi guru dituntut untuk 

mengajak siswa agar dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar yang nyata dan tidak pernah habis. Belajar dengan metode 

outdoor study dimana lingkungan sebagai sumber belajar berarti 

menggunakan pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah 

suatu strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dan bahan pelajaran (Rustaman, dalam 

Supriyono, 1997: 53). 
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Pembelajaran outdoor study sangat efektif untuk meningkatkan 

pemahaman murid mengenai materi yang telah diajarkan di kelas. Murid 

di ajak ke sebuah tempat yang mampu mewakili materi yang sedang 

diajarkan. Misalnya ke sebuah museum, kebun, sawah, pasar, toserba, 

taman reptil, dan masih banyak lagi. Di tempat tersebut, murid dapat 

melihat dan menemukan hal-hal baru. Guru sebagai fasilitator dapat 

memberikan workshet kepada murid untuk melatih tanggung jawabnya. 

Guru hendaknya membuat agenda untuk kegiatan di sana. Sehingga murid 

terarah dan mudah untuk dikondisikan. Murid diusahakan terjun langsung 

berhubungan dengan objek outdoor study, hal ini akan semakin 

mempermudah murid dalam belajar. Namun ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebelum melaksanakan kegiatan outdoor study. Antara lain; 

a. Keamanan murid, keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat 

penting sebelum melakukan kegiatan outdoor study. Guru sebaiknya 

melakukan survey terlebih ke objek outdoor study. Objek outdoor 

study harus disesuaikan dengan tingkatan murid. 

b. Waktu, penggunaan waktu perlu diperhatikan. Guru hendaknya 

membuat agenda apa saja yang akan dilaksanakan di objek outdoor 

study tersebut. 

c. Objek, hal ini harus disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan 

ke siswa. Jangan sampai objeknya bertentangan atau tidak sesuai 

dengan meteri yang ada. 
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d. Penugasan, diperbanyak dalam aspek praktek langsung di lapangan, 

sehingga siswa akan semakin senang dalam kegiatan outdoor study. 

Outdoor study ini selain memprioritaskan pada pengamatan dalam 

pembelajaran tersebut juga melatih kerjasama dalam kelompok, sehingga 

dapat mencegah timbulnya agresivitas dalam sistem kompetensi dan 

keterasingan dalam individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Dengan 

adanya, bagi siswa yang merasa mampu akan memberikan masukan yang 

berarti bagi teman kelompoknya pada saat melakukan diskusi maupun 

mengemukakan pendapat. 

Keberhasilan yang tercapai karena hubungan antar personil yang 

saling mendukung, saling mambantu dan peduli di samping itu siswa 

mempunyai ketrampilan berfikir kritis dan kerjasama, hubungan antar 

pribadi yang positif dari latar belakang yang berbeda, merupakan 

bimbingan antar teman, dan tercipta lingkungan orang menghargai nilai-

nilai ilmiah yang dapat membangun motivasi belajar pada siswa. 

Menurut Dale dalam Wina Sanjaya (2006) bahwa pengalaman 

belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau 

mengalami sendiri apa yang dipelajari. Semakin konkret siswa 

mempelajari bahan pengajaran contohnya pengalaman langsung, maka 

semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Melalui outdoor 

study siswa lebih mendapatkan pengalaman langsung daripada 

pembelajaran di dalam kelas. Dalam pembelajaran ini siswa didorong 

untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-
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konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan pengamatan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

Metode outdoor study akan mendorong terjadinya proses belajar, 

saling membelajarkan dan “sharing” pengalaman. Dalam kelompok 

belajar, siswa belajar mengungkapkan bagaimana mengkaji persoalan, 

menganalisis dan mencari pemecahan masalah yang dikaji. Dengan cara 

ini siswa akan terbantu untuk lebih kritis dan dapat melihat kekurangan, 

inkonsistensi pemikirannya. Dengan demikian siswa akan membantu 

mengembangkan dan membentuk pengetahuan secara benar. Oleh Karena 

itu dalam menerapkan konstruktivitas pembelajaran dalam kelompok 

penggunaan pengalaman untuk membentuk konsep dan kemampuan 

analisis sangat berperan dalam proses belajar. 

2. Manfaat Outdoor Study 

Menurut Sudjana dan Rivai (1989: 28) pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar mempunyai beberepa keuntungan, antara lain: 

a. Kegiatan belajar yang lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

sehingga memotivasi siswa akan lebih baik. 

b. Hakekat belajar akan lebih bermakna sebab dihadapkan dengan situasi 

dan keadaan yang sebenarnya dan bersifat alami. 

c. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih banyak dan lebih aktual 

sehingga kebenarannya akurat. 
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d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau 

wawancara, membuktikan, mendokumentasikan, menguji fakta-fakta 

dan lain-lain. 

e. Sumber belajar menjadi lebih banyak, sebab lingkungan dapat 

dipelajari beraneka ragam seperti lingkungan alam, lingkungan buatan 

dan lain-lain. 

f. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang 

ada di lingkungan, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing 

dengan kehidupan di sekitar serta dapat memupuk cinta lingkungan. 

Menurut Ronald (1987: 121) lingkungan sekitar dapat digunakan 

sebagai fasilitas belajar. Peranan lingkungan sekitar antara lain; 

a. Dapat memberikan semaksimal mungkin pada diri siswa untuk 

melaksanakan tugas nyata. 

b. Dapat memperhatikan atau sebagian besar rangsangan yang relevan 

dalam lingkungan. 

c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami latihan dan 

ketrampilan menggunakan indera. 

d. Mengamati kenyataaan yang beragam dari dekat dengan pengalaman 

baru. 

e. Menjawab masalah-masalah dengan melihat, mendengar, dan 

membuktikan secara langsung. 
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Menurut Roestiyah (1998: 85-86) metode outdoor study digunakan 

karena memiliki tujuan sebagai berikut: dengan melaksanakan outdoor 

study diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsung dari objek yang 

dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta 

dapat bertanya jawab mungkin dengan jalan demikian mereka mampu 

memecahkan masalah yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun 

pengetahuan umum. Juga mereka bisa melihat, mendengar, meneliti dan 

mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil 

kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari 

beberapa mata pelajaran. 

a. Siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para 

petugas pada objek tersebut serta mengalami dan menghayati langsung 

apa pekerjaan mereka, hal yang tidak mungkin diperoleh di sekolah 

sehingga kesempatan tersebut dapat mengembangkan bakat khusus 

atau ketrampilan mereka 

b. Siswa dapat melihat berbagai kegiatan petugas secara individu maupun 

kelompok dan dihayati secara langsung yang akan memperdalam dan 

memperluas pengetahuan mereka. 

c. Dalam kesempatan ini siswa dapat bertanya jawab, menemukan 

sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan 

yang dihadapi, sehingga mungkin menemukan bukti kebenaran 

teorinya atau mencoba teorinya dalam praktek. 

d. Dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh macam-
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macam pengetahuan dan pengalaman yang terintregasi yang tidak 

terpisah-pisah atau terpadu. 

3. Langkah-Langkah Outdoor Study 

Agar penggunaan outdoor study dapat berjalan dengan efektif, 

maka pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai 

berikut; 

a. Masa Persiapan guru perlu menetapkan 

1) Perumusan tujuan instruksional yang jelas. 

2) Pertimbangan pemilihan teknik itu. 

3) Keperluan menghubungi pemimpin yang akan dikunjungi untuk 

merundingkan segala sesuatunya. 

4) Penyusuanan perencanaan yang masak membagi tugas-tugas dan 

menyiapkan sarana. 

5) Pembagian kelompok. 

b. Masa pelaksanaan outdoor study 

1) Pempimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-

petugas lain. 

2) Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama. 

3) Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, begitu pula tugas-

tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya. 

4) Memberi pentunjuk bila perlu 
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c. Masa kembali  dari outdoor study 

1) Mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari outdoor study. 

2) Menyusun laporan atau papera atau kesimpulan yang diperoleh 

3) Tindak lanjut dari hasil kegiatan outdoor study seperti membuat 

grafi, gambar, model-model, alat-alat lain, dan sebagainya 

(Roestiyah, 1998:86) 

Menurut Kartawidjaja (1988: 44) ada tiga langkah dalm 

menggunakan metode outdoor study, diantaranya adalah: 

1) Fase perencanaan yang dilakukan murid bersama-sama dengan 

guru, outdoor study merupakan akibat kebutuhan, karena apa yang 

diberikan di dalam kelas kurang mencukupi, sehingga diperlukan 

observasi langsung. Tujuan definitif harus matang dibicarakan 

antara murid dan guru sehingga siswa bisa memilih dataj yang 

relevan dengan apa yang dipelajari. 

2) Mengadakan latihan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan 

ketika diselenggarakan outdoor study itu. 

3) Penerapan apa yang sudah dipelajari dalam aktivitas selanjutnya 

(follow-up) 

F. Hidrosfer  

Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata 

hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphare yang berarti 
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lapisan. Siklus hidrogi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air 

secara yang berurutan secara terus-menerus. Pemanasan sinar matahari 

menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. Air diseluruh permukaan bumi akan 

menguap bila terkena sinar matahari menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. 

Air di seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. 

Pada ketinggian tertentu ketika temperatur semakin turun uap air akan 

mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik air dan jatuh 

sebagai hujan. 

Hidrologi dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang 

dan siklus panjang. 

1. Siklus pendek 

Pada siklus pendek, air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi 

awan, lalu turun sebagai hujan dilaut. 

2. Siklus sedang 

Pada siklus sedang, uap air berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke 

daratan. Di dalam daratan uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh 

sebagai hujan di atas daratan. Air hujan tersebut akan mengalir melalui 

sungai-sungai, selokan, dan sebagainya hingga kembali lagi ke laut 

3. Siklus panjang 

Pada siklus panjang, uap air yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke 

atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada 

ketinggian tertentu, membuat terbentuknya awan yang mengandung kristal 

es. Awan tersebut menurunkan hujan es atau salju di pegunungan. Di 
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permukaan bumi es mengalir dalam bentuk gletser, masuk ke sungai dan 

selanjutnya kembali ke lautan. 

Hidrosfer di muka bumi selanjutnya akan dikelompokkan menjadi 

dua yaitu perairan darat dan perairan laut, awan terbentuk karena adanya 

penguapan 

a. Perairan darat dan potensinya 

1) Sungai  

Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di 

dataran tinggi dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang 

lebih besar. Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari 

tiga jenis limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari hujan, 

limpasan anak sungai, dan limpasan air tanah.  

Ada beberapa bentuk atau tipe sungai, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Sungai konsekuen Lateral : yaitu sungai yang arah alirannya 

menuruni lereng-lereng asli yang ada dipermukaan bumi 

seperti dome, block mountain, atau daratan yang baru 

terangkat.   

b) Sungai konsekuen longitudinal, yaitu sungai yang alirannya 

sejajar dengan antiklinal (bagian puncak pegunungan). 

c) Sungai subsekuen, yaitu sungai yang terjadi jika sebuah sungai 

konsekuen lateral mengalami erosi mundur yang akhirnya akan 

sampai ke puncak lerengnya. Sungai tersebut akan melakukan 
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erosi ke samping dan memperluas lembahnya. Akibatnya, 

timbul aliran baru yang mengikuti arah strike (arah patahan). 

d) Sungai superimposed, yaitu sungai yang mengalir pada lapisan 

sedimen datar yang menutupi lapisan batuan dibawahnya. 

Apabila terjadi peremajaan, sungai tersebut dapat mengikis 

lapisan-lapisan penutup dan memotong formasi batuan yang 

semula tertutup. Akibatnya, aliran sungai ini tidak sesuai 

struktur batuan. 

e) Sungai anteseden, yaitu sungai yang arah alirannya tetap 

karena dapat mengimbangi pengangkatan yang terjadi. Sungai 

jenis ini hanya dapat terjadi bila pengangkatan berjalan dengan 

lambat. 

f) Sungai resekuen, yaitu sungai yang mengalir menuruni dip 

slope (kemiringan patahan) dari formasi-formasi geologis 

disuatu daerah dan searah dengan sungai konsekuaen lateral. 

Sungai jenis ini terjadi lebih akhir sehingga lebih muda dan 

sering merupakan anak sungai subsekuen. 

g) Sungai obsekuen, yaitu sungai yang mengalir menuruni 

permukaan patahan, berlawanan dengan dip dari formasi-

formasi patahan. 

h) Sungai insekuen, yaitu sungai yang terjadi tanpa ditentukan 

oleh sebab-sebab yang nyata. Sungai ini tidak mengalir 
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mengikuti arah lapisan batuan atau dip.Sungai ini mengalir 

dengan arah tak tentu sehingga terjadi pola aliran dendritik. 

i) Sungai reverse, yaitu sungai yang tidak dapat mempertahankan 

arah alirannya melawan suatu pengangkatan sehingga arah 

alirannya berubah untuk menyesuaikan diri. 

j) Sungai komposit, yaitu sungai yang mengalir melewati daerah-

daerah yang berlainan struktur geologinya. Kebanyakan sungai 

besar merupakan sungai komposit. 

k) Sungai anaklinal, yaitu sungai yang mengalir pada permukaan, 

yang terangkat secara lambat dan arah pengangkatan tersebut 

berlawanan dengan arah arus sungai. 

l) Sungai compuad, yaitu sungai yang mengalir dari daerah yang 

berlawanan struktur geomorfologinya 

G. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) 

menunjukan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar 

dilakukan untuk untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang 

menjadi hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan 

manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya (Wingkel dalam Purwanto, 
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2009: 45). Aspek perubahan itu mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran 

yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Benyamin S. Bloom dalam (Anni, 2007: 7) mengusulkan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotirik. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori 

berikut: 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 

Pengetahuan ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan 

materi yang luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori yang kompleks. 

Pengetahuan mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah pada 

ranah kognitif. 

b. Pemahaman 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna 

dari materi pembelajaran. Hal itu ditunjukkan melalui penerjemahan 

materi pembelajaran, dan melalui mengestimasikan kecenderungan 

masa depan. Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas 

pengingatan materi sederhana dan mencerminkan tingkat pemahaman 

paling rendah. 
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c. Penerapan 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. 

Hal ini mencakup penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, 

prinsip-prinsip, dalil, dan teori. Hasil belajar di bidang ini memerlukan 

tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada tingkat pemahaman 

sebelumnya. 

d. Analisis 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami organisasinya. Hal ini 

mencakup identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antar bagian 

dan mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Hasil belajar ini 

mencerminkan tingkat intelektual lebih tinggi daripada pemahaman 

dan penerapan, karena memerlukan pemahaman isi dan bentuk struktur 

materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

e. Sintesis 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian 

dalam rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencakup 

produksi komunikasi yang unik (tema atau percakapan), perencanaan 

operasional (proposal), atau seperangkat hubungan yang abstrak 

(skema untuk mengklasifikasi informasi). Hasil belajar bidang ini 

menekankan perilaku kreatif, dengan penekanan dasar pada 

pembentukan struktur atau pola-pola baru. 
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f. Penilaian 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuata keputusan tentang 

nilai materi pembelajaran (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk 

tujuan tertentu. Keputusan ini didasarkan pada kriteria tertentu. 

Kriteria itu mungkin berupa kriteria internal (organisasi) atau kriteria 

eksternal (relevansi terhadap tujuan) dan pembelajar dapat menerapkan 

kriteria sendiri. Hasi belajar di bidang ini adalah paling tinggi di dalam 

hierarki kognitif karena berisi unsur-unsur seluruh kategori tersebut 

dan ditambah dengan keputusan tentang nilai yang didasarkan pada 

kriteria yang telah ditetapkan secra jalas. 

2. Ranah Afektif 

Tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Kategori tujuan pembelajaran ini mencerminkan hierarki 

yang bertentangan dari keinginan untuk menerima samapi pembentukan 

pola hidup. Kategori tujuan pembelajaran afektif adalah sebagai berikut : 

a. Penerimaan 

Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik, 

dan sebagainya). Dari sudut pandang pembelajaran, ia berkaitan 

dengan memperoleh, menangani, dan mengarahkan perhatian siswa. 

Hasil belajar ini bertentangan dari kesadaran sederhana tentang adanya 

sesuatu sampai pada perhatian selektif yang menjadi bagian milik 
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individu siswa. Penerimaan ini mencerminkan tingkat hasil belajar 

paling rendah di dalam ranah afektif. 

b. Penanggapan 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. Pada 

tingkat ini siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu tetapi 

juga mereaksikannya dengan berbagai cara. Hasil belajar di bidang ini 

adalah penekanan pada kemahiran merespon (membaca materi 

pembelajaran), keinginan merespon (mengerjakan tugas secara suka 

rela), atau kepuasan dalam merespon (membaca untuk hiburan). 

Tingkat yang lebih tinggi dari kategori ini adalah mencakup tujuan 

pembelajaran yang umumnya diklasifikasikan ke dalam minat siswa, 

yakni minat yang menekankan pencarian dan penikmatan kegiatan 

tertentu. 

c. Penilaian 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. Penilaian ini 

bertentangan dari penerimaan nilai yang lebih sederhana (keinginan 

memperbaiki keterampilan kelompok), sampai pada tingkat 

kesepakatan yang kompleks (bertanggung jawab agar berfungsi secara 

efektif pada kelompok). Penilaian didasarkan pada internalisasi 

seperangkat nilai tertentu, namun menunjukkan nilai-nilai yang 

diungkapkan di dalam perilaku yang ditampakkan oleh siswa. Hasil 

belajar di bidang ini dikaitkan dengan situasi yang konsisten dan cukup 
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stabil di dalam membuat nilai yang dapat dikenali secara jelas. Tujuan 

pembelajaran yang diklasifikasikan ke dalam sikap dan apresiasi akan 

masuk dalam kategori ini. 

d. Pengorganisasian 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai 

menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Hasil belajar 

ini dapat berkaitan dengan konseptualisasi nilai (mengenali tanggung 

jawab setiap individu untuk memperbaiki hubungan antar manusia) 

atau pengorganisasian sistem nilai (mengembangkan rencana kerja 

yang memenuhi kebutuhan sendiri baik dalam hal peningkatan 

ekonomi maupun pelayanan sosial). Tujuan pembelajaran yang 

berkaitan dengan pengembangan pandangan hidup dapat dimasukkan 

ke dalam kategori ini. 

e. Pembentukan Pola Hidup 

Pada tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai 

yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya. Perilaku pada tingkat ini adalah bersifat persuasif, konsisten 

dan dapat diramalkan. Hasil belajar pada tingkat ini mencakup 

berbagai aktivitas yang luas, namun penekanan dasarnya adalah pada 

kekhasan perilaku siswa atau siswa memiliki karakteristik yang khas. 
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3. Ranah Psikomotorik 

Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik menunjukan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi 

obyek, dan koordinasi syaraf. Terdapat beberapa kategori untuk 

menjelaskan jenis perilaku untuk ranah psikomotorik adalah sebagai 

berikut: 

a. Persepsi 

Persepsi ini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk 

memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini 

bertentangan dari rangsangan penginderaan (kesadaran akan adanya 

stimulus), melalui memberi petunjuk pemilihan (memilih petunjuk 

yang relevan dengan tugas), sampai penerjemahan (menghubungkan 

persepsi pada petunjuk dengan tindakan di dalam suatu perbuatan 

tertentu). 

b. Kesiapan 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. Kategori 

ini mencakup kesiapan mental (kesiapan mental untuk bertindak), 

kesiapan jasmani (kesiapan jasmani untuk bertindak), dan kasiapan 

mental (keinginan untuk bertindak). Pada tingkat ini persepsi terhadap 

petunjuk itu menjadi prasyarat penting. 

c. Gerakan Terbimbing 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam 

belajar keterampilan kompleks. Ia meliputi peniruan (mengulangi 
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tindakan yang didemonstrasikan oleh guru) dan mencoba-coba (dengan 

menggunakan pendekatan gerakan ganda untuk mengidentifikasi 

gerakan yang baik). Kecukupan unjuk kerja ditentukan oleh guru atau 

oleh seperangkat kriteria yang sesuai. 

d. Gerakan Terbiasa 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan 

dengan sangat meyakinkan dan mahir. Hasil belajar pada tingkat ini 

berkaitan dengan keterampilan unjuk kerja dari berbagai tipe, namun 

pola-pola gerakannya kurang kompleks dibandingkan dengan 

tingkatan berikutnya yang lebih tinggi. 

e. Gerakan Kompleks 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari 

tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

Kecakapan ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, keakuratan, dan 

yang memerlukan energi minimum. Kategori ini mencakup pemecahan 

hal-hal yang tidak menentu (bertindak tanpa ragu-ragu) dan unjuk 

kerja otomatis (gerakan dilakukan dengan mudah dan pengendalian 

yang baik). Hasil belajar pada tingkat ini mencakup kegiatan motorik 

yang sangat terkoordinasi. 

f. Penyesuaian 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan 

sangat baik sehingga individu siswa dapat memodifikasi pola-pola 
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gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika 

menemui situasi masalah baru. 

g. Kreativitas 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. 

Hasil belajar pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan 

pada keterampilan yang benar-benar telah dikembangkan. 

H. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian  yang sudah diteliti oleh beberapa ahli, baik 

ahli ilmu teknlogi dan komunikasi, serta pengajar dan lain sebagainya. Salah 

satu penelitian yang dilakukan oleh Feti Styaningsih tahun 2013 dengan judul  

Pengaruh metode pembelajaran di luar kelas (Outdor study) terhadap prestasi 

dan motivasi belajar peserta didik pada pelajarn SAINS kelas 5 di SDIT Abu 

Ja’far Munggur Karanganyar. Simpulan dari penelitia ini adalah  Metode 

Outdoor Study dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar mata 

pelajaran SAINS kelas 5 di SDIT Abu Ja’far Munggur Karanganyar. 

Selain itu juga ada penelitian yang di lakukan oleh Ari Fendianto 

dengan judul Penerapan Metode Outdor Study dengan memanfaatkan 

Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar untuk Meningkatkan Minat dan 

Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VII B SMP Negeri Tempel. Dalam 

penelitian ini peneliti bermaksud untuk memanfaatkan lingkuangan sekitar 

untuk pembelajaran outdoor study meningkatkan minat belajar dan hasil 
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belajar siswa, setelah melakuakan pembelajaran di sekitar sekolah ternyata 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Tempel. 

Berdasarkan penelitiian yang sudah diteliti oleh Indah Dwi Kartika 

Ningrum dengan judul Pengaruh Pembelajaran Tugas Kelompok Berdasrkan 

Survei Lapangan (Outdoor Study) Terhadap Kemanpuan Menulis Karya 

Ilmiah Dan Hasil Belajar Geografi Materi Permasalahan Kependudukan dan 

Penanggulangannya. Dalam hal ini guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan 

diterapkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

Pembelajaran kelompok berdasarkan survey lapangan berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis karya ilmiah dan hasil belajar geografi materi 

permasalahan kependudukan dan penanggulangannya. Hal ini dibuktikan oleh 

hasil penelitian yang menunjukkan dengan rata-rata nilai karya ilmiah pada 

pengujian hipotesis makalah diperoleh nilai F hitung (7,114) > F table (4,00) 

yang berarti ada pengaruh pembelajaran kelompok berdasarkan survey 

lapangan (outdoor study) terhadap kemampuan siswa dalam menulis karya 

ilmiah (makalah). Sedangkan hasil belajar Geografi kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas control yang ditunjukkan dengan perolehan nilai F 

hitung (7,114) > F table (4,00) yang berarti ada pengaruh pembelajaran tugas 

kelompok berdasarkan survey lapangan (outdoor study) terhadap hasil belajar 

siswa Geografi.  

Ada penelitian yang dilakukan oleh Supahar dengan judul 

Menanamkan Keterampilan Proses Sains IPA Pada Siswa Dengan Strategi 



47 
 

 

Pembelajaran Outdoor Activities Dalam Kegiatan Lesson Study Berbasis 

Sekolah (LSBS). Pada penelitian ini persoalan pembelajaran yang dihadapi 

sejumlah sekolah di tingkat SMP adalah minimnya sarana dan prasarana 

pembelajaran yang berhubungan dengan ketersedian gedung. Oleh karena itu 

peneliti ingin menerapkan strategi pembelajaran outdoor activities yaitu 

dengan cara melakukan pembelajaran di luar kelas dan memanfaatkan alam 

sekitar sebagai laboratorium alam. Kegiatan pembelajaran ini dikemas dalam 

bentuk lesson study berbasis sekolah. Lesson study dilakukan berdasarkan 

tahapan-tahapan yang terdiri dari : Perencanaan, Pelaksanaan, Refleksi dan 

Tindak Lanjut. Ternyata dengan pembelajaran outdoor activities ini dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa SMP. 

Selanjutnya ada penelitian yang dilakuakan oleh Fitriani Ulfatus 

Sa’adah M.Pd dengan judul penelitian Pembelajaran IPA SD Berorientasi 

Outdoor Learning. Pembelajaran dalam ranah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) menuntut kreativitas guru dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran. Salah satu bentuk kreativitas guru tersebut adalah 

dengan menyelenggarakan pembelajaran berorientasi outdoor learning. 

Melalui penelitian ini, siswa diharapkan dapat memunculkan ketearmpilan 

proses, aktivitas belajar, dan mencitkan suasana belajar yang kondusif selama 

mengikuti pembelajaran berorientasi outdoor learning. Setelah melakuakan 

pembelajaran berorientasi outdoor learning ternyata dapat meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran IPA. 
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I. Kerangka Berfikir 

Geografi adalah mata pelajaran yang bersifat abstrak dan memerlukan 

suatu pemahaman konsep yang baik. Pelaksanaan pembelajaran Geografi 

diharapkan lebih menekan pada aspek “pendidikan” daripada concept transfer, 

artinya bahwa pelaksanaan dalam pembelajaran geografi bukan bagaimana 

siswa menghafal konsep, data dan kata-kata semata, melainkan bagaimana 

memahami secara komprehensif  mengenai materi yang diajarkan, 

mengembangkan dan melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan-

keterampilan sosial yang dimiliki secara optimal. Selain itu, siswa menjadi 

lebih pasif dan tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga hasil belajar mata pelajaran geografi baik ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik masih cukup rendah. Mata pelajaran geografi memiliki cakupan 

yang luas dengan banyak konsep yang harus dipahami. Salah satunya adalah 

materi hidrosfer yang cakupan materinya cukup bnayak tetapi alokasi waktu 

yang disediakan terbatas. 

Di dalam pembelajaran Geografi seorang guru harus mampu atau 

menyusun strategi pembelajaran yang baik agar pembelajaran Geografi dapat 

meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep yang diajarkan, sehingga 

dapat prestasi peserta didik dapat meningkat. Salah satu metode yang 

diterapkan oleh guru untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi hidrosfer adalah menggunakan metode outdoor study. Metode ini 

merupakan model pembelajaran dimana guru mengajak siswa belajar diluar 
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dengan memanfaatkan Waduk Mrica untuk melihat peristiwa langsung di 

lapangan dengan mengakrabkan siswa dengan lingkungan fisik Waduk Mrica. 

Lingkungan fisik Waduk Mrica yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar Geografi adalah keadaan fisik Waduk Mrica seperti 

:letak/lokasi. Pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber belajar memilki 

manfaat baik dari segi motivasi belajar, aktivitas belajar mengajar siswa, 

kekayaan informasi yang dapat diperoleh siswa dan guru, pengenalan 

lingkungan, serta sifat dan apresiasi siswa terhadap kondisi fisik, sosial, 

ekonomi, yang ada disekitarnya. Konsep ini dapat membantu guru 

mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilkinya 

dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini dirasa 

menggunakan metode pembelajaran outdoor study siswa dapat berlatih belajar 

mandiri dan antar siswa juga dapat saling bekerjasama, maka diharapkan hasil 

belajar siswa akan meningkat. Kerangka berfikirnya secara sederhana dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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J. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul (Arikunto,2010:110). 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan menggunakan Waduk Mrica sebagai sumber belajar outdoor study 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain Pre Experimental Design 

(eksperimen yang tidak sebenarnya atau Semu). Penelitian ini belum 

merupakan ekserimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar 

yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen (Sugiyono, 

2012:109).  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-group pre-test-

post-test design, menurut (Sugiyono, 2012:110) pada desain ini terdapat pre-

test sebelum diberi perlakuan dengan demikian hasil perlakuan lebih akurat 

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. 

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

    

Keterangan: 

O1 = nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = nilai post test (setelah diberi perlakuan). (Sugiyono, 2012:111). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wanadadi yang terletak 

di Jl Raya Tapen, Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Penelitian telah 

dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 sampai dengan 9 Mei  2015 tahun 

pelajaran 2014/2014 di SMA Negeri 1 Wanadadi.  

O1   X O2 
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Tahap pelaksanaan penelitian antara lain: melakukan uji coba soal tes 

untuk mengetahui tingkat kevalidan, reliabiltas, daya pembeda, dan tingkat 

kesukarannya. Pelaksanaan pre-test dan post- test pada kelas kelas eksperimen 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dengan memanfaatkan Waduk 

Mrica sebagai sumber belajar geografi.   

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono,2009:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  

SMA Negeri 1 Wanadadi, Banjarnegara tahun ajaran 2015 yang berjumlah 

288 siswa dan terbagi dalam sembilan kelas.  

Tabel 3.1 Populasi Siswa Kelas X di SMA N 1 Wanadadi 

Nomer Kelas Jumlah siswa 

1 X-1 32 

2 X-2 32 

3 X-3 32 

4 X-4 32 

5 X-5 32 

6 X-6 32 

7 X-7 32 

8 X-8 32 

9 X-9 32 

Jumlah 9 288 

Sumber : Buku Profil Sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi, Tahun Pelajaran 

2014/2015 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2008:81). Sedangkan cara pengambilan sampel disebut 

teknik sampling.  

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:124). 

Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel 

dalam jumlah  yang besar (Suharsimi, 2006:140).  

Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

yang dimiliki siswa hampir sama, kurikulum yang sama, serta guru yang 

mengajar sama. Siswa banyak yang memperoleh nilai di bawah KKM dilihat 

dari nilai UTS, serta tingkat sikap keaktifan dan ketrampilan siswa yang 

rendah dalam pembelajaran geografi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

mengambil sampel siswa kelas X 9 yang berjumlah 32 siswa. Kelas tersebut 

akan menjadi kelas eksperimen dan akan diberi pembelajaran dengan 

memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber belajar. 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 161), variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini pemanfaatan Waduk Mrica sebagai 

sumber belajar outdoor study.  
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2. Variabel terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  hasil belajar (kognitif, afektif, 

dan psikomotorik) setelah menggunakan metode outdoor study dengan 

memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber belajar geografi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah usaha dalam memperoleh data 

dengan metode yang telah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 

2006:150). Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa kelas 

X di SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara yang menjadi sampel penelitian 

ini. 

Tes dilakukan dua kali yaitu pre-test dan post-test. Pre-test digunakan 

untuk mengetahuai keadaan awal, sedangkan post-test dilaksankan setelah 

dikenai perlakuan. Hasil tes tersebut digunakan sebagai data akhir untuk 

mengetahui kemapuan ranah kognitif materi hidrosfer dengan 

memanfaatkan Waduk Mrica sebagi sumber belajar geografi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 
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terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi, 

1986 dalam Sugiyono, 2010:203). 

Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung pada 

objek penelitian, yang kemudian mencatat hal-hal yang mungkin ada 

kaitannya atau hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas 

secara rinci dan sistematis. Observasi dalam penelitian ini menggunakan 

lembar pengamatan siswa yang digunakan untuk mengetahuai hasil belajar 

afektif dan psikomotorik. 

3. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mebri seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012:199) 

Metode angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa 

mengenai pembelajaran outdoor study dengan memanfaatkan Waduk 

Mrica sebagai sumber belajar siswa. Hasil angket dianalisis secara 

deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi jawaban siswa kemudian 

ditarik kesimpulan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang data yang mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010:201). Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data berupa gambaran umum pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran geografi dengan memanfaatkan Waduk Mrica sebgai sumber 

belajar.  

F. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2012: 148).  

Instrumen tes yang digunakan  diuji cobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui kualitas butir soal. Untuk mendapatkan soal yang baik maka 

diperlukan analisis perangkat tes. Instrumen tes  berupa soal Pre Test dan  

Post Test dapat diketahui dengan menganalisis: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahan suatu instrumen (Arikunto, 2010: 211). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki vaiditas rendah.  Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instumen. Suatu tes dikatakan valid jika data yang diperoleh  dapat 

memberikan gambaran secara benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Validitas tes pilihan ganda didapatkan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment (Arikunto, 2010: 212-213). Rumus korelasi yang 

dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal 

dengan rumus product moment  sebagai berikut :  
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Keterangan:  

: Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total  

N   : Banyaknya subjek  

∑X : Banyaknya butir soal  

∑Y : Jumlah skor total  

∑XY : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

∑X 
2  

: Jumlah kuadrat skor butir soal  

∑Y 
2 

: Jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan xyr  dikonsultasikan pada tabel, jika  xyr > tabelr  

maka butir soal terebut valid. Koefisien korelasi selalu terdapat antara -

1,00 sampai +1,00. Menurut Arikunto (2006:75) interpretasi mengenai 

koefisien korelasi sebagai berikut: 

a. 0,80 < xyr ≤ 1,00, soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

b. 0,60 <  xyr  ≤ 0,80,  soal dikatakan mempunyai validitas tinggi.  

c. 0.40 < xyr  ≤ 0,60, soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

d. 0,20 < xyr  ≤ 0,40, soal dikatakan mempunyai validitas rendah. 

Hasil perhitungan uji coba instrument tes diperoleh data dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

 



59 
 

 
 

          Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Uji Coba Soal X-7 

No Kriteria Nomor soal Jumlah Ket 

1 Valid  1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,1

3,14,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,26,28,29,31, 

32,33,34,35 

30 Dipakai 

2 Tidak Valid 7,15,25,27,30 5 Dibuang 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Hasil perhitungan uji coba soal pada kelas X 7 diperoleh terdapat 30 

soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Soal yang valid digunakan 

untuk soal pre-test dan post test. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpul data karena 

instrument baik (Suharsimi Arikunto, 2010: 221). Untuk menentukan 

reliabilitas instrumen tes tipe soal objektif dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 (Arikunto, 2010: 115) 

Keterangan:  

11r  : reliabilitas instrumen  

 n  : banyaknya butir soal 

 pq
 : jumlah hasil perkalian antara p dan q  

S
2
 : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varian) 

p  : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar  

q  : proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q =1-p) 








 










2
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pqS
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Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan r product moment. Apabila r11 > r tabel, maka 

instrumen tersebut reliabel. 

Hasil uji coba instrumen didapatkan nilai r11> r tabel maka soal tersebut 

dikatakan reliabel. Hasil perhutungan reliabilitas soal uji coba pada kelas 

X7 diperoleh nilai r11 = 0919 dan r table = 0,349 sehingga soal dikatakan 

reliable. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran. 

3. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membeda-

bedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D (Arikunto, 2012: 228). 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi 

        

Keterangan: 

D = Daya Pembeda 

BA= Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

BB= Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JA= Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB= Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda : 

D : 0,00 – 0,20 dikategorikan soal jelek 

D : 0,21 – 0,40 dikategorikan soal cukup 
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D : 0,41 – 0,70 dikategorikan soal baik 

D : 0,71 – 1,00 dikategorikan soal baik sekali 

Hasil Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 3.4 

          Tabel 3.3 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No. Butir soal Jumlah Kriteria 

1. 3, 31 2 Baik sekali 

2. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

18, 19,20, 21, 22, 23, 33, 34, 

35 

17 Baik  

3. 1, 2, 6, 8, 9, 17, 24, 26, 28, 

29, 32 

10 Cukup  

4 7, 15, 25, 27, 30 5 Jelek  

 Sumber: Hasil penelitian 2015 

4. Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran adalah bilangan yang menunjukan sukar dan 

mudahnya sesuatu soal. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran soal. Soal 

dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar, 

sebaliknya indeks 1,0 menunjukan bahwa soalnya terlalu mudah 

(Arikunto, 2012: 223-225).  

Rumus untuk mempelajari indeks kesukaran adalah:  

P = 
JS

B
 

Keterangan:  

P = indeks kesukaran  

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes   
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Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran  sering 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar  

b. Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang  

c. Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah  

Hasil perhitungan tingkat kesukaran yang dilakukan pada soal uji coba 

diperoleh hasil penelitian yang dapat pada Tabel 3.5 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Uji Coba Soal Kelas X-7 

No. Butir Soal Jumlah Kriteria 

1. 1, 2, 8, 16, 25, 26 6 Mudah 

2. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 

31, 33, 34,35 

21 Sedang 

3. 9, 12, 13, 15, 24, 27, 30, 32 8 Sukar 

 Sumber: Hasil Penelitian 2015 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba X-7 diperoleh bahwa 

terdapat soal dengan taraf kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Soal tersebut 

mempunyai tingkat kesukaran yang dapat dipakai atau dibuang. Beberapa 

soal yang dalam kategori mudah, sedang, dan sukar dibuang atau tidak 

dipakai karean soal tersebut dalam kategori tidak valid. 

G. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan 

digunakan dalam mengolah data. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  
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H0 =  Data berdistribusi normal 

Ha = Data berdistribusi tidak normal 

  Uji statistika yang yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Uji 

normalitas untuk mengetahui hasil tes instrumen data berdistribusi normal 

atau tidak normal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji 

normalitas adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun data dalam tabel frekuensi.  

1) Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari rentan. 

Rentan = data terbesar-data terkecil. 

2) Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan 

aturan Sturges, yaitu k =1-3,3 log n dengan n= banyaknya objek 

penelitian. 

3) Menentukan panjang kelas interval, Interval =  

b. Menghitung rata-rata (  dan simpangan baku (s) 

 =  dan s =   

c. Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

d. Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus 

 

e. Menghitung frekunsi yang diharapkan (  dengan cara mengalihkan 

besaranya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah 

kurva normal untuk interval yang bersangkutan. 
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f. Menghitung statistic Chi-Kuadrat dengan rumus : 

 

Keterangan : 

 = harga chi-kuadrat 

 = jumlah kelas interval 

 = frekuensi hasil pengamatan 

 = frekuensi yang diharapkan  

g. Membandingkan harga Chi Kuadrat data dengan table Chi Kuadrat 

dengan dk = k-3 dan taraf signifikan 5% 

h. Menarik kesimpulan, Ho ditolak jika   dalam hal 

lainnya Ho diterima. (Sudjana, 2005: 273).  

2. Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui apakah kelas dalam populasi mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Jika kelas dalam populasi tersebut 

mempunyai varians yang sama maka kelas tersebut dikatakan homogen 

Untuk menentukan kehomogenan varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

    .log110ln
22   isnB

 

Untuk mencari varians gabungan: 

    .1/1
22   iii nsns

 

Rumus harga satuan B: 
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     1.log 2

insB
 

Kriteria pengujian adalah dengan taraf nyata α, data homogen jika 

)1)(1(
22

 k , di mana )1)(1(
2

 k  didapat dari daftar distribusi chi-

kuadrat dengan peluang  1  dan 1 kdk  (Sudjana, 2005:263) 

3. Uji Perbedaan Rata-Rata 

Untuk membuktikan signifikansi perbedaan hasil belajar antara 

pre-test dan post-test dalam pembelajaran memanfaatkan Waduk Mrica 

sebagai sumber belajar maka perlu diuji secara statistik dengan t-test 

berkorelasi yaitu: 

 t =   

Keterangan:  

X1      : Rata - rata sampel 1 

X2  : Rata – rata sampel 2 

S1  : Simpangan baku sampel 1 

S2  : Simpangan baku sampel 2 

S1
2
  : Varian sampel 1 

S2
2  

: Varian sampel 2 

r  : Korelasi antara dua sampel  (Sugiyono, 2010:122)  

4. Uji Peningkatan rata-rata Pemahaman Konsep (Uji Gain) 

Keefektifan pembelajaran dapat diperoleh dari hasil belajar yang 

dilakukan dengan menggunakan uji gain untuk mengetahui besarnya 
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peningkatan hasil belajar sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat 

perlakuan  

pre

prepost

S

SS
g






0
0100

 

Keterangan: 

preS
= Skor rata-rata tes awal (%) 

postS
= Skor rata-rata tes akhir (%) 

Peningkatan hasil belajar kemudian ditafsirkan berdasarkan kategori pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.5 Kategori Peningkatan Hasil Belajar 

<g>(gain) Kriteria 

<g>< 0.3 

0.3 ≤ <g> ≤ 0.7 

<g>> 0.7 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

       

Indikator peningkatan hasil belajar dengan uji N-gain nilai Pre Test 

dan Post Test jika nilai N-gain ≥0,3 dengan kriteria sedang. Setelah di uji N-

gain, maka data nilai Pre Test dan Post Test dianalisis dengan uji t. Sebelum 

menguji t, maka dilakukan tahap analisis uji normalitas dan homogenitas 

dengan tujuan agar nilai Pre Test dan Post Test terdistribusi normal dan 

homogen. Uji t digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

dari hasil nilai  Pre Test dan nilai Post Test terdapat perbedaan signifikan atau 

tidak.  
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5. Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dan menggambarkan tanggapan siswa 

mengenai Pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber belajar geografi 

kelas X  SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara.Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam menggunakan analisis data ini adalah sebagai berikut :  

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Menentukan skor dengan rumus  

Presentase =  x 100% 

n = nilai yang diperoleh 

N = Jumlah total responden 

Statistika deskriptif yaitu proses pengumpulan data dan 

peringkasan data serta upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik 

yang penting pada data yang telah terorganisir tersebut. 

 Menurut Sudjana (2005 :47) untuk menentukan kategori Deskriptif 

Presentase (DP) yang diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Menentukan angka persentase tertinggi  
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  x 100% 

     =   x 100% 

= 100% 

2. Menentukan angka persentase terendah 

  x 100% 

     =   x 100% 

  = 25% 

3. Menghitung rentang persentase 

100%-25% 

= 75% 

4. Menghitung interval kelas persentase 

 

  =  

 = 18,75 

5. Persentase yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam kriteria 

penilaian aktivitas siswa, di mana kriteria yang digunakan adalah 

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), dan  kurang Baik 

(KB). 
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6. Sedangkan untuk menganalisis tanggapan siswa, persentase 

dimasukan dalam kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S),Tidak 

Setuju (CS)  dan Sangat Tidak Setuju (KS). 

Tabel 3.6 Kriteria Aktivitas Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Outdoor Study 

Kriteia Interval 

Sangat Setuju 82% - <100% 

Setuju 63% -< 82% 

Tidak Setuju 44% -< 63% 

Sangat Tidak Setuju 25% - < 44% 

   Sumber: Hasil Penelitian 2015 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pemanfaatan Waduk Mrica sebagai sumber belajar outdoor 

study. Waduk Mrica merupakan salah satu bentuk perairan darat sehingga 

sesuai dengan materi yang diajarkan pada pokok bahasan hidrosfer. Dalam 

pelaksananan penelitian ini ada 3 pertemuan yaitu pertemuan pertama di 

dalam kelas, pertemuan kedua di luar kelas yaitu pembelajaran di Waduk 

Mrica, dan pertemuan ketiga di dalam kelas. Pada pertemuan pertama 

yaitu diadakan pre-test, pertemuan kedua pembelajaran di Waduk 

Mrica,dan pada pertemuan ketiga diadakan post test. Pembelajaran 

outdoor study di Waduk Mrica siswa aktif dalam bertanya kepada peneliti 

ataupun terhadap guru.  

Siswa lebih serius dalam mendengarkan semua penjelasan 

menegenai kondisi Waduk Mrica. Peserta cukup aktif dalam bertanya 

kepada peneliti atau kepada guru. Peserta didik dapat berdiskusi dengan 

baik dengan siswa yang lain. Pada saat kegiatan presentasi peserta didik 

banyak yang mengajukan pertanyaaan dan menaggapi hasil pemaparan 

kelompok lain yang sedang memamparkan hasil diskusinya. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran outdoor study di 

Waduk Mrica berjalan dengan baik, dan Waduk Mrica dapat dijadikan 
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sebagai sumber belajar karena dapat menghilangkan kejenuhan saat siswa 

belajar di dalam kelas. Saat pembelajaran di luar kelas siswa lebih aktif 

bertanya. 

2. Hasil belajar siswa meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik meningkat setelah pembelajaran dengan memanfaatkan 

waduk Mrica sebagai sumber belajar. Hasil pre test lebih rendah dari hasil  

post test. Nilai rata-rata pre-test sebesar 59.18 dan nilai rata-rata post-test 

sebesar 80.50. Nilai hasil belajar afektif sebesar  77,7 % dengan kriteria 

penilaian baik dan melebihi nilai afektif dua pembelajaran sebelumya. 

Sedangkan nilai belajar psikomotorik sebesar 82,9% dengan kriteria 

penilaian sangat baik dan melebihi nilai psikomotorik dua pertemaun 

sebelumnya.  

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber belajar 

outdoor study dapat diterapkan sebagai alternatif pembelajaran geografi 

karena siswa dapat belajar secara langsung sesuai pelajaran yang 

diajarkan. Pembelajaran outdoor study. Guru diharapkan dapat 

mempersiapkan semua yang diperlukan saat akan diadakan pembelajaran 

outdoor study agar pembelajaran outdoor study dapat berjalan dengan 

lancar. Peserta didik juga diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran outdoor study. 
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2. Pembelajaran dengan memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber belajar 

outdoor study harus lebih persiapkan lebih matang dari segi waktu dan 

biaya. Guru harus mempersiapkan semua yang diperlukan dalam 

pembelajaran outdoor study. Semua harus dipersiapkan dengan baik agar 

pembelajaran outdoor study dapat berjalan sesuai dengan rencana. Adanya 

keterbatasan waktu dalam pembelajaran sehingga guru perlu 

mempertimbangkan waktu sebelum dilaksanakanya pembelajaran. 

Pembelajaran outdoor study bisa dilakukan di luar jam pelajaran, agar 

pembelajaran outdoor study dapat dilaksanakan secara maksimal. Ada pun 

dari segi biaya, diharapkan siswa mulai menabung untuk persiapan apabila 

akan diadakan pembelajaran di luar kelas agar, saat akan diadakan 

pembelajaran di luar kelas biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. 
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SILABUS 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Wanadadi, Banjarnegara  

Mata Pelajaran :  Geografi 

Kelas   : X 

Semester  : 2 

Alokasi Waktu : 8x45 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pembelajaran Kegiatan 

Pembelajaran 

Indicator  Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 

3.3 

Menganalisis 

hidrosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

 Hidrosfer 

1. Siklus hidrologi 

2. Perairan darat 

- Air tanah 

- Sungai 

- DAS 

- Danau 

- Rawa 

 

 

 

 

 

 

 secara individu 

mengidentifika

si unsure 

utama siklus 

hidrologi dari 

berbagai 

refrensi 

 menggambar 

bagan siklus 

hidrologi 

 membaca 

referensi 

tentang 

berbagai jenis 

 Mengidentifikasi 

undur-unsur utama 

siklus hidrologi 

 Mengidentifikasi 

berbagai jensi 

perairan darat 

 Menentukan jenis 

air tanah 

berdasarkan 

letaknya 

 Mengidentifikasi 

telah terjadinya 

penurunan air 

tanah di suatu 

Observasi : 

Mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

proses 

mengumpulkan 

data analisis 

data, dan 

pembeuatan 

laporan untuk 

presentasi 

 Portofolio 

Menilai 

portofolio 

6 x45  Buku 

paket 

geogra

fi kelas 

X 

 Jurnal 

Ilmiah 
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perairan darat 

 secara 

kelompok 

diskusi, 

menentukan 

jenis air tanah 

berdasarkan 

letaknya dari 

struktur lapisan 

tanah 

 memetakan 

tempat-tempat 

yang telah 

mengalami 

penurunan 

kuantitas dan 

kualitas air 

tanah. 

 Mengamati 

ciri-ciri sungai 

menurut profil 

memanjang 

dari berbagai 

literature 

 Secara 

individu 

mengidentifika

si cirri jenis-

wilayah 

 Mengidentifikasi 

cirri-ciri sungai 

menurut profil 

memanjang 

 Mengindentikasi 

jenis-jenis air tanah 

berdasarkan 

letaknya 

 Mengidentifikasi 

telah terjadinya 

penurunan air 

tanah disuatu 

wilayah 

 Mengidentifikasi 

cirri-ciri sungai 

menurut profil 

memanjang 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis dan pola 

aliran sungai 

 Mendeskripsikan 

DAS 

 Menganalisi faktor 

penyebab 

kerusakan DAS 

 Merumuskan 

upaya-upaya 

peserta didik 

yang berupa 

laporan, bahan 

yang 

disampaikan 

dalam forum 

diskusi 

Tes Tulis: 

Menilai tingkat 

pemahaman 

peserta didik 

tentang 

hidrosfer 
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jenis dan pola 

aliran sungai 

dari berbagi 

gambar 

 Secara 

individu 

merumuskan 

pengertian 

DAS 

 Secara invidu 

mengidentifika

si penyebab 

rusaknya DAS 

 Diskusi 

tentang upaya 

pelestarian 

DAS 

 Mendiskusikan 

proses 

terjadinya 

Danau  

 Secara 

kelompok 

mengidentifika

si manfaat 

rawa bagi 

kehidupan 

 

pelestarian DAS 

 Mendeskripsikan 

proses terjadinya 

Danau 

 Mengidentifikasi 

manfaat rawa bagi 

kehidupan 
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3. Peraiaran laut 

- Zona pesisir 

dan laut 

- Klasifikasi 

laut 

- Morgologi 

laut 

- Gerakan air 

alut 

- Kualiatas air 

 

 Secara 

individu 

merumuskan 

konsep pesisir 

dan pantai dari 

berbagi 

referensi 

 Melalui 

peragaan peta, 

menunjukkan 

laut 

berdasarkan 

letak dan 

kedalamannya 

dan wilayah 

kekuasaan 

suatu negara 

 Secara 

individu 

menganalisis 

morfologi laut 

dari berbagai 

literature 

 Secara 

kelompok, 

mendiskusikan 

faktor-faktor 

penyebab 

 Menjelaskan 

perbedaan pantai 

dan pesisir 

 Mengklasifikasikan 

jenis-jenis laut 

berdarkan letak, 

kedalaman dan 

wilayah kekuasaan 

 Menunjukkan 

bentuk-bentuk 

morfologi dasar 

laut 

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penyebab 

terjadinya 

gelombang dan 

arus laut 

 Menunjukkan pada 

peta dunia letak 

arus-arus laut dunia 

 Menjelaskan 

perbedaan pasag 

naik dan pasang 

surut 

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 
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terjadinya 

gelombang dan 

arus laut 

 Secara 

individu 

menganalisis 

arus laut dunia 

 Secara 

individu 

menggambarka

n kedudukan 

bulan dan 

matahari yang 

dpat 

menyebabkan 

pasang naik 

dan surut air 

laut 

 Secara 

kelompok 

mengidentifika

si faktor 

penyebab 

perbedaan 

kadar garam 

(salinitas) air 

laut 

 Secara 

warna air 
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kelompok, 

diskusi tentang 

faktor yang 

menyebabkan 

perbedaan 

warna air laut 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Satuan Pendidikan  : SMA 1 Wanadadi, Banjarnegara 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Kelas/Semester  : X (sepuluh)/2 (Dua) 

Pertemuan   : X 

Alokasi Waktu : 3 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi :3. Menganalisis unsur-unsur geosfer 

B. Kompetensi Dasar  :3.3Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi 

C. Indikator   : 

- Menjelaskan siklus hidrologi 

- Mengidentifikasi jenis-jenis perairan darat dan potensinya 

- Menganalisis penyebab kerusakan dan upaya pelestarian DAS 

D. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa mampu menjelaskan tentang siklus hidrologi 

- Siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis perairan darat dan 

potensinya. 

- Siswa mampu menganalisis kerusakan dan upaya pelestarian DAS. 

E. Materi Pembelajaran 

 Siklus hidrologi 

 Jenis-jenis perairan darat 

- Sungai 

- Danau buatan (Waduk) 

 DAS 

F. Metode Pembelajaran 

Outdoor Study 

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar 

- Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

- Pedoman khusus Pengembangan Silabus KTSP SMA 

- Waduk Mrica 

Lampiran 3 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Apresiasi : guru menyapa siswa, kemudian mempresensi 

- Guru mengadakan pre-test 

2. Kegiatan Inti 

- Guru menjelaskan materi siklus hidrologi, jenis perairan darat dan 

DAS 

- Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru tentang jenis 

perairan darat dan manfaatnya 

3. Kegiatan Penutup 

- Guru menjelaskan dan mempersiapkan untuk pembelajaran outdoor 

study untuk pertemuan berikutnya 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

persiapan pembelajaran outdoor study yang belum jelas 

       Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

- Guru menyapa siswa, kemudian mempresensi siswa. 

- Guru menjelaskan bahwa pembelajaran akan diadakan di Waduk 

Mrica 

- Guru memberikan lembar pengamatan kepada siswa 

- Guru menanyakan yang belum jelas kepada siswa 

2. Kegiatan Inti 

- Guru menjelaskan materi jenis perairan darat dan DAS 

- Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru tentang jenis 

perairan darat dan DAS) 

- Guru menyuruh siswa berkumpul dengan anggota kelompoknya dan 

melakukan pengamatan di sekitar Waduk Mrica 

- Siswa dan anggota kelompoknya masing-masing mendiskusikan 

lembar pengamatan yang diberikan oleh guru 
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3. Kegiatan Penutup 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang kurang dimengerti 

- Guru menjelaskan lembar pengamatan akan didiskusikan pada 

pertemuan selanjutnya 

Pertemuan ketiga 

1. Kegiatan pendahuluan 

- Guru menyapa siswa, dan kemuadian mempresensi siswa 

- Guru menananyakan tentang materi sebelumnya yang sudah di 

jelaskan pada pertemuan pertama dan pada saat pembelajaran outdoor 

study 

2. Kegiatan inti 

- Siswa mempresentasikan hasil lembar pengamatan di depan kelas 

- guru mengarahkan atau membimbing siswa untuk aktif dalam 

menberikan pendapat. 

3. Kegiatan penutup 

- Post test 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Tes Tulis  : Pilihan Ganda 

2. Unjuk kerja  : hasil kerja kelompok dalam bentuk lapora 

3. Penilaian sikap : Kegiatan Pembelajaran 

 

Banjarnegara,   Februari 2015 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

Titik Handayani S.Pd     Fitri Maharani 

NIP. 19740629 200501 2 005               3201411138 
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DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Ket 

1 Adhityas Intan N P 

2 Ayu Nur Aisyah P 

3 Bagas Aji Nugroho L 

4 Daffa Pamungkas L 

5 Davit Nur Safangat L 

6 Destia Nur W P 

7 Dwi Setyoningsih P 

8 Isya Lusi Apriliani P 

9 Khabib Rifai L 

10 Mahmudin Hidayatul L 

11 Masum Febriansyah L 

12 Meizera Candra P P 

13 Misbakhul Munir L 

14 Nanda Utama L 

15 Neni Widyawati P 

16 Niansyah Ramadhani P 

17 Nina Fitria Alfiana P 

18 Novieta Wulandari P 

19 Nur Faizah P 

20 Nur Trisari Rahayu P 

21 Nurdin Dwi Angga L 

22 Prima Putra Pamungkas L 

23 Radik Subekti L 

24 Rinda Kartika Sari P 

25 Renita Novianti P 

26 Retno Dwi Astuti P 

27 Riana P 

28 Sekar Laras Ati P 

29 Sigit Priyanto L 

30 Umar Syaied Yanuar L 

31 Uti Musarofah P 

32 Wahid Dur Rohmat L 
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

KD INDIKATOR MATERI NOMOR 

SOAL 

ASPEK BUTIR SOAL BENTUK 

SOAL C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.3.Menganalisis 

hidrosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan di 

muka bumi 

3.3.1 Mengidentifikasi 

unsur-unsur 

utama siklus 

hidrologi 

1. Hidrologi 

 

2. Unsur siklus 

hidrologi  

1 

 

 

2, 3, 4, 5, 7 

  

 

 

 

   

 

 

  

  PILIHAN 

GANDA 

 3.3.2 Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

perairan darat 

1. Perairan darat 

dan 

potensinya  

 

6 

9 

10 

11 

12,13,16, 

15,  

18,29,31,32 

19,24,28,30 

20,  

21,22,25,33,

34 

31, 32,  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  2. Danau buatan 

(Waduk) 

8, 

26,   

29,  

  

  

 

 

  

     

  3. Daerah aliran 

sungai 

14. 

17,  

23, 27,  

    

  

 

 

  

   

JUMLAH SOAL    8 10 8 9    
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

1. A  11. A  21. B  31. B 

2. B  12. E  22. B  32. A 

3. A  13. A  23. A  33. A 

4. C  14. E  24. C  34. D 

5. A  15. E  25. B  35. A 

6. C  16. A  26. A 

7. E  17. D  27. E 

8. A   18. C  28. D 

9. B  19. B  29. B 

10. D  20. D  30. B 
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN dan 

DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA TES 
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PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL UJI COBA 

Rumus : 

 

 

Butir soal Valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara 

yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

  

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

S

27

26

58814040

9

23

23

22

22

25

26

1

1

1

1

1 25 1

28 624 28

1 3

0 11

11

12 0

900

484

1

1

625

26

1

8

00

10

3 0

1

0 10 0 100

10

1 8 64

1 100

0 121

1 121

0

31 9

0

11

0

144

1 15 1 225 15

0

15

1 15 1 225 15

1 15 1 225

20

1 16 1 256 16

1 20 1 400

22

1 20 1 400 20

1 22 1 484

1 22 1

1

221 22 1 484

1 23 1 529

22 1 484

529

24

1 23 1

1 23 1 529

24

1 676

25

27 1 729

25

23

576

1

625

1 26 1 676

1

1

841

841

30

1

1 27 1

1

27729

900

Butir soal 

no 1 (X)
Y

2

30

29

30

30

1

1

Skor 

Total (Y)
No. X

2

29 1

29 1

XY

29

2
2

 

rxy =  

rxy = 0.5189 

Hasil perhitungan bahwa nilai rhitung adalah = 0.5189  karena rhitung > rtabel , maka 

soal no. 1 valid 
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PERHITUNGAN REALIBILITAS SOAL UJI COBA 

Rumus: 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

Rumus: 

  

 

Kriteria: 

 

 

DP =  

     = 0,25 

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 memmpunyai daya pembeda cukup. 

Selanjutnya untuk soal nomer berikutnya dihitung dengan cara yang sama seperti 

perhitungan di atas. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

Rumus: 

 

 

Kriteria

Interval IK Kriteria

Mudah

0.00 0.10 Sangat Sukar

0.31 0.70 Sedang

0.11 0.30 Sukar

P > 0.90 Sangat Mudah

0.71 0.90

 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

 

 

Berdasarkan kriteria maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran mudah.
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SOAL PRE TEST dan POST TEST 

PEMANFAATAN WADUK MRICA 

SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN 

OUTDOOR STUDY 

Mata Pelajaran : GEOGRAFI 

Pokok Bahasan : HIDROSFER 

Waktu   : 1 x 40 menit 

Petunjuk soal pilihan ganda : 

Beri tanda (X) pada jawaban yang 

dianggap benar. 

1. Ilmu yang mempelajari tentang 

air adalah…. 

a. Hidrosfer 

b. Litosfer 

c. Atmosfer 

d. Pedosfer 

e. Mesosfer 

2. Proses jatuhnya air ke permukaan 

tanah dan meresap ke dalam 

tanah adalah… 

a. Kondensasi 

b. Infiltrasi 

c. Respirasi 

d. Evaporasi 

e. Presipitasi 

3. Proses perubahan wujud uap air 

menjadi titik air disebut… 

a. Kondensasi 

b. Infiltrasi 

c. Respirasi 

d. Evaporasi 

e. Presipitasi 

4. Perpaduan evaporasi dan 

transpirasi disebut… 

a. Respirasi 

b. Kondensasi 

c. Evapotranspirasi 

d. Infiltrasi 

e. Evaporasi 

5. Tetes air dari awan yang jatuh ke 

permukaan tanah disebut… 

a. Perkolasi 

b. Presipitasi 

c. Infiltrasi 

d. Kondensasi 

e. evaporasi 

6. Salah satu upaya masyarakat 

yang dapat dilakukan utuk 

pencegahan pencemaran sungai 

adalah… 

a. Menangkap ikan dengan 

pukat harimau 

b. Membuang sampah daun-dan 

kering ke sungai untuk 

makanan ikan-ikan kecil 

c. Menggunakan jarring untuk 

menangkap ikan 

d. Membuang bekas cucian ke 

sungai 

e. Membuang bangkai hewan-

hewan kecil sebagai makanan 

ikan di sungai 

7. Proses meresapnya air atau 

proses meresapnya air dari 

permukaan tanah melalui pori-

pori tanah disebut… 

a. Run off 

b. Infiltrasi 

c. Intersepsi 

d. Evaporasi 

e. kondensasi 

8. Berikut ini yang termasuk danau 

buatan yang terdapat di Jawa 

Tengah adalah… 

a. Waduk sempor 
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b. Waduk jatilihur 

c. Waduk toba 

d. Waduk singkarak 

e. Waduk  

9. Sungai yang pada musim 

kemarau airnya kering dan 

musim hujan airnya banyak 

adalah… 

a. Sungai permanaen 

b. Sungai episodic 

c. Sungai periodic 

d. Sungai permanen 

e. Sungai campuran 

10.  Sungai adalah… 

a. Kumpulan air pada suatu 

bentang alam berbentuk 

cekungan 

b. Daerah yang cukup luas 

disekitar sungai atau muara 

sungai berupa tanah 

berlumpur dengan kadar air 

relative tinggi 

c. Sekumpulan air yang sangat 

luas di permukaan bumi yang 

memisahkan atau 

menghubungkan suatu benua 

atau pulau dengan benua atau 

pulau lainnya 

d. Air tawar yang mengalir dari 

sumbernya di dataran tinggi 

dan bermuara di laut, danau, 

atau sungai lain yang lebih 

besar 

e. Kolam besar tempat 

penyimpanan air sediaan 

untuk berbagai kebutuhan 

11. Di bawah ini merupakan ciri 

sungai di pulau Jawa adalah 

nomor… 

1. Alirannya deras 

2. Sungai relative panjang 

3. Daya erosi besar 

4. Muara sungai berbentuk 

corong 

5. Tidak berfungsi untuk lalu 

lintas 

a. 2 dan 3 

b. 3 dan 5 

c. 4 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 2 dan 5 

12. Sungai yang arah aliran airnya 

tidak mengikuti perlapisan 

batuan sehingga arahnya tidak 

menentu disebut… 

a. Sungai konsekuen 

b. Sungai subsuken 

c. Sungai obsekuen 

d. Sungai resekue 

e. Sungai insekuen 

13. Yang termasuk dari keberadaan 

sungai antara lain ditunjukan 

pada nomor… 

1. Sumber air bagi pertanian 

atau irigasi dan usaha 

perikanan darat 

2. Penyebar bibit penyakit 

3. Sumber tenaga untuk 

pembabgkit listrik tenaga air 

4. Menyebabkan polusi air 

5. Medatangkan musibah banjir 

6. Tempat rekreasi 

a. 2 dan 3 

b. 3 dan 4 

c. 5 dan 6 

d. 4 dan 5 

e. 5 dan 6 

14. Gejala alam yang muncul akibat 

rusaknya DAS adalah… 



127 
 

 

a. Terjadinya letusan gunung 

api 

b. Terjadinya tanah longsor 

c. Terjadinya pengikisan di 

daerah pantai 

d. Kebakaran hutan 

e. Terjadinya delta 

15. Yang bukan contoh dari manfaat 

sungai adalah… 

a. Sebagai sumber bangunan 

b. Sebagai sumber perikanan 

c. Merupakan jalur transportasi 

d. Sebagai objek wisata 

e. Dijadikan irigasi atau 

pengairan 

16. Contoh upaya yang dapat 

dilkukan untuk mengurangi 

kerusakan daerah aliran sungai 

adalah… 

a. Pembuatan tempat 

pembuangan sampah 

b. Pemanfaatan sungai sebagai 

area rekreasi 

c. Pendirian bangunan 

perumahan di sepanjang 

daerah sungai 

d. Lahan hijau di sepanjang 

aliran sungai 

e. Membuang sampah di sungai 

17. Berikut air yang banyak 

digunakan untuk pembuatan 

sumur adalah… 

a. Air danau 

b. Air sungai 

c. Air arthesis 

d. Air laut 

e. Air perifer 

18. Sungai yang keberadaan airnya 

tidak terpengaruh oleh faktor 

musim adalah… 

a. Periodic 

b. Permanen 

c. Campuran 

d. Musiman 

e. Konsekuen 

19. Berikut adalah contoh 

pemanfaatan air permukaan 

untuk perikanan darat adalah… 

a. Sungai bawah tanah 

b. Danau 

c. Telaga 

d. Sungai 

e. Laut 

20. Salah satu fungsi sungai adalah 

untuk irigasi persawahan. 

Pemanfaatan irigasi ini banyak 

sekali kita jumpai di Indonesia 

terutama di pulau… 

a. Papua 

b. Jawa 

c. Kalimantan 

d. Sulawesi 

e. Sumatra 

21. Berikut adalah fungsi sungai 

yang ada di Indonesia, kecuali… 

a. Untuk PLTA 

b. Untuk tempat pembuangan 

sampah 

c. Untuk budidaya perikanan 

d. Untuk pariwisata 

e. Untuk irigasi 

22. Berikut ini merupakan faktor 

yang mempengaruhi DAS 

yaitu… 

1. Eksploitasi hutan pada daerah 

hulu sungai 

2. Pembuangan limbah rumah 

tangga ke sungai 

3. Penggunaan bahan kimia 

industry 
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4. Pemupukan pada derah 

bantara daerah bantaran 

sungai 

5. Penggunaan bahan kkimia 

untuk menangkap ikan di 

sungai 

a. 2 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 2 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 4 dan 5 

23. Sungai yang pada musim 

kemarau airnya kering dan pada 

musim hujan airnya banyak 

adalah… 

a. Sungai hujan 

b. Sungai ephemeral 

c. Sungai episodic 

d. Sungai permanen 

e. Sungai campuran 

24. Danau buatan disebut juga 

dengan… 

a. Waduk 

b. Danau air tawar 

c. Rawa 

d. Sungai 

e. Danau air asin 

25. Pembangkit listrik tenaga air 

membutuhkan adanya 

pemanfaatan air sebagai 

sumber… 

a. Transportasi 

b. Rekreasi 

c. Insipirasi 

d. Energy 

e. Pendapatan 

26. Waduk yang terdapat di 

Kabupaten Banjarnegara 

adalah… 

a. Waduk kedungombo 

b. Waduk mrica 

c. Waduk jatilihur 

d. Waduk sempr 

e. Waduk riam kanan 

27. Berikut ini sungai yang 

berdasarkan sumber airnya 

adalah… 

a. Hujan 

b. Permanen 

c. Periodic 

d. Episodok 

e. Ephemeral 

28. Sungai terbesar di Indonesia 

dimana terletak jembatan 

Ampera adalah… 

a. Musi  

b. Barito 

c. Bengawan solo 

d. Kapuas 

e. Serayu 

29. Sungai yang terdapat di 

Kabupaten Banjarnegara 

adalah… 

a. Serayu 

b. Kapuas 

c. Barito 

d. Musi 

e. Bengawan solo 

30. Sungai di Kalimantan 

kebanyakan dimanfaatkan 

untuk… 

a. Perikana 

b. Irigasi 

c. PLTA 

d. Transportasi 

e. Pariwisata 

 

 



129 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TEST 

1. A  11. E  21. A   

2. B  12. A  22. C   

3. A  13. E  23. A   

4. C  14. A  24. D   

5. A  15. D  25. B   

6. C  16. C  26. B 

7. A  17. B  27. A 

8. B   18. D  28. A 

9. D  19. B  29. A 

10. A  20. B  30. A 
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DAFTAR NILAI UAS SEMESTER GANJIL KELAS X 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-1 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-2 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-3 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-4 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-5 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-6 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-7 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-8 
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UJI NORMALITAS DATA NILAI UAS KELAS X-9 
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UJI NILAI PRE TEST DAN POST TEST 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR (PRE TEST) 

KELAS X-9 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL BELAJAR (POST TEST) 

KELAS X-9 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA DATA HASIL PRE TEST DAN POST 

TEST 
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PERHITUNGAN PENINGKATAN SKOR RATA-RTA HASIL PRE TEST 

DAN POST TEST 

 

 

Karena nilai gain yang diperoleh kurang dari 0.7, maka peningkatan hasil belajar 

termasuk dalam kategori sedang 
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ANALISIS UJI GAIN PENINGKATAN KELAS X-9 

No Nama Pre Test Post Test Gain Skor Kriteria 

1 Adhityas Intan N 77 87 0,4347826 Sedang  

2 Ayu Nur Aisyah 63 83 0,5405405 Sedang  

3 Bagas Aji Nugroho 43 67 0,4210526 Sedang  

4 Daffa Pamungkas 57 77 0,4651162 Sedang  

5 Davit Nur Safangat 77 93 0,6956521 Sedang  

6 Destia Nur W 57 77 0,4651162 Sedang  

7 Dwi Setyoningsih 53 73 0,4255319 Sedang  

8 Isya Lusi Apriliani 77 87 0,4347826 Sedang  

9 Khabib Rifai 63 90 0,7297297 Sedang  

10 Mahmudin Hidayatul 67 77 0,3030303 Sedang  

11 Masum Febriansyah 57 87 0,6976744 Sedang  

12 Meizera Candra P 57 77 0,4651162 Sedang  

13 Misbakhul Munir 77 87 0,4347826 Sedang  

14 Nanda Utama 60 77 0,425 Sedang  

15 Neni Widyawati 80 87 0,35 Sedang  

16 Niansyah Ramadhani 50 67 0,34 Sedang  

17 Nina Fitria Alfiana 60 77 0,425 Sedang  

18 Novieta Wulandari 80 93 0,65 Sedang  

19 Nur Faizah 50 80 0,6 Sedang  

20 Nur Trisari Rahayu 64 77 0,3611111 Sedang  

21 Nurdin Dwi Angga 60 90 0,75 Tinggi  

22 Prima Putra Pamungkas 77 83 0,2608695 Rendah  

23 Radik Subekti 57 77 0,4651162 Sedang  

24 Rinda Kartika Sari 47 57 0,1886792 Rendah  

25 Renita Novianti 57 67 0,2325581 Rendah  

26 Retno Dwi Astuti 73 93 0,7407407 Tinggi  

27 Riana 53 77 0,5106383 Sedang  

28 Sekar Laras Ati 80 87 0,35 Sedang  

29 Sigit Priyanto 57 77 0,4651162 Sedang  

30 Umar Syaied Yanuar 67 80 0,3939393 Sedang  

31 Uti Musarofah 57 73 0,3720930 Sedang  

32 Wahid Dur Rohmat 73 93 0,7407407 Sedang  

 

JUMLAH   16,7137254  

RATA-RATA   0.52230392 Sedang  

 

Lampiran 31 



147 
 

 

KISI-KISI INSTRUMEN 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN AFEKTIF SISWA 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Satuan Pendidikan  : SMA N 1 Wanadadi 

Kelas/Semester  : X / Genap 

Materi Pokok   : Hidrosfer 

No Variabel Sub Variabel Indikator 

1 Sikap Sikap siswa pada 

saat guru 

mengajar 

1. Perhatian terhadap apa yang dijelaskan 

oleh guru 

2. Keinginan untuk mendengarkan guru 

3. Perhatian siswa terhadap pertanyaan dari 

guru 

4. Penghargaan tehadap guru 

2 Minat Antensi terhahap 

pembelajaran 

1. Kemamuan untuk menerima pelajaran 

dari guru 

2. Kemauan untuk belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran 

outdoor study 

3. Menyukai belajar dengan pembelajaran 

outdoor study 

4. Kaktifan mengerjakan tugas 

3 Nilai Kebiasaan belajar 1. Keaktifan mengajukan pertanyaann 

2. Keatifan  dalam  menyampaikan  

pendapat 

3. Bekerjasama dalam kelompok 
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RUBRIK PENILAIAN ASPEK AFEKTIF SISWA  

(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap (2) 

Materi Pokok  : Hidrosfer 

No Variabel Sub Variabel Indikator Skor Deskripsi  

1 Aspek 

sikap 

Sikap siswa 

pada saat 

guru 

mengajar 

1. Perhatian 

terhadap apa 

yang 

dijelaskan 

oleh guru 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

memberikan tanggapan 

secukupnya 

Memperhatikan 

penjelasan guru dan 

memberikan sedikit 

tanggapan 

Memperhatikan 

penjelasan guru tanpa 

memberikan tanggapan 

Hanya memperhatikan 

pada awal pembelajaran 

   2. Keinginan 

untuk 

mendengark

an guru 

4 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

Mau mendengarkan 

guru dan dan 

memberikan tanggapan 

positif 

Mau mendengarkan 

guru 

Hanya mau 

mendengarkan guru 

apabila sedang 

Lampiran 33 



149 
 

 

 

1 

diingatkan atau ditegur 

Nampak tidak mau 

mendengarkan guru 

   3. Perhatian 

siswa 

terhadap 

pertanyaan 

dari guru 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Selalu mengacungkan 

tangan jika guru 

memberi pertanyaan 

Sering mengacugkan 

tangan jika guru 

memberi pertanyaan 

Kadang mengacungkan 

tangan jika guru 

memberi pertanyaan 

Tidak pernah 

mengacungkan tangan 

jika guru memberi 

pertanyaan 

   4. Penghargaan 

terhadap 

guru 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

Sopan dan patuh 

terhadap guru 

Sopan terhadap guru 

guru 

Cukup sopan terhadap 

guru 

Nampak tidak 

menghargai guru 

2 Aspek 

minat 

Atensi 

terhadap 

pembelajaran 

1. Kemauan 

untuk 

menerima 

pelajaran 

dari guru 

4 

 

 

 

3 

 

Mau menerima 

pelajaran dari guru 

dengan memberikan 

cukup respon 

Mau menerima 

pelajaran dari guru 
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2 

 

 

 

1 

dengan memberikan 

sedikit respon 

Mau menerima 

pelajaran dari guru 

tanpa memberikan 

respon 

Nampak tidak mau 

menerima pelajaran dari 

guru selama 

pembelajaran 

berlangsung 

   2. Kemauan 

untuk 

belajar 

dengan 

menggunaka

n model 

pembelajara

n outdoor 

study 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Mau belajar dengan 

menggunakan model 

pembelajaran outdoor 

study dan cukup bisa 

bekerjasama dalam 

kegiatan pembelajaran 

Mau belajar dengan 

menggunakan model 

pembelajaran outdoor 

study tetapi kurang bisa 

bekerjasama dalam 

kegiatan pembelajaran 

Mau belajar dengan 

menggunakan model 

pembelajaran outdoor 

study tetapi dengan 

malas-malasan 

Nampak tidak mau 

belajar dengan 

menggunakan model 
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pembelajaran outdoor 

study 

   3. Menyukai 

belajar 

dengan 

pembelajara

n outdoor 

study 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Menyukai seluruh 

tahapan dalam 

pembelajaran outdoor 

study dan mau 

mengulanginya lagi 

Menyukai beberapa 

tahapan dalam 

pembelajaran outdoor 

study 

Hanya menyukai 

tahapan awal dalam 

pembelajaran outdoor 

study 

Nampak tidak menyukai 

belajar dengan 

pembelajaran outdoor 

study 

   4. Keaktifan 

dalam 

mengerjakan 

tugas  

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

Selalu mengerjakan 

tugas dan 

menyelesaikannya 

dengan baik 

Sering  mengerjakan 

tugas tapi kurang rapi 

dalam 

menyelesaikannya 

Kadang mau 

mengerjakan tugas  

Tidak pernah 
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mengerjakan tugas 

3 Aspek 

nilai 

Kebiasaan 

belajar 

1. Keaktifan 

mengajukan 

pertanyaan 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Selalu bertanya kepada 

guru tentang materi 

yang belum jelas 

Sering bertanya kepada 

guru tentang materi 

yang belum jelas 

Kadang bertanya kepada 

guru tentang materi 

yang belum jelas 

Tidak pernah bertanya 

tentang materi yang 

belum jelas 

   2. Keaktifan 

dalam 

menyampaik

an pendapat 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Mengemukakan 

pendapat lebih dari 2 

kali 

Mengemukakan 

pendapat sebanyak 2 

kali 

Mengemukakan 

pendapat 1 kali 

Tidak pernah 

mengemukakan 

pendapat 

   3. Bekerjasama 

dalam 

kelompok 

4 

 

 

3 

 

 

Selalu bekerjasama 

dengan seluruh anggota 

dalam kelompok 

Bekerjasama dengan 

beberapa anggota 

kelompok 
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2 

 

 

1 

Bekerjasama hanya 

dengan salah satu 

anggota kelompok saja 

Sama sekali tidak 

bekerjasama dengan 

anggota kelomok yang 

lain 

   



154 
 

 

LEMBAR OBSERVASI AFEKTIF SISWA 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama   : 

Kelas/No.Absen : 

No Indikator Aktivitas siswa Skor 

1 2 3 4 

1 a. Perhatian 

terhadap apa yang 

dijelaskan oleh 

guru 

1. Siswa memperhatikan 

saat guru sedang 

menjelaskan 

    

b. Keinginan untuk 

mendengarkan 

guru 

2. Siswa mendengakan 

guru saat pembelajaran 

    

c. Perhatian siswa 

terhadap 

pertanyaan dari 

guru 

3. Siswa memperhatikan 

saat guru memberikan 

pertanyaan  

    

d. Perhargaan 

terhadap guru 

4. Siswa menghormati 

guru 

 

    

2 a. Kemauan 

menerima 

pelajaran dari 

guru 

5. Siswa dapat memerima 

pemebelajaran dari guru 

    

b. Kemauan untuk 

belajar dengan 

pembelajaran 

outdoor study 

6. Siswa bersedia belajar 

dengan pembelajaran 

outdoor study 

    

c. Menyukai belajar 

dengan 

pembelajaran 

outdoor study 

7. Siswa menyukai 

pemebelajaran dengan 

pembelajaran outdoor 

study 

    

d. Keaktifan dalam 

mengerjakan 

tugas 

8. Siswa aktif 

mengerjakan tugas yang 

diberikan 

    

3 a. Keaktifan 

mengajukan 

pertanyaan 

9. Siswa aktif bertanya 

kepada guru ataupun 

teman sekelasnya 

    

b. Keaktifan dalam 

menyampaikan 

pendapat 

10. Siswa aktif 

menyamapaikan 

pendapatnya 

    

 c. Bekerjasama 

dalam kelompok 

11. Siswa dapat 

bekerjasama dalam 

kelompok 
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Keterangan 

Sangat baik  diberi skor 4 

Baik   diberi skor 3 

Cukup   diberi skor 2 

Kurang  diberi skor 1 

Penilaian Keaktifan siswa belajar :  

 

% 

Keterangan : 

P         =  Presentase keaktivan siswa belajar 

f          = Jumlah skor aspek penilaian 

n         =  Jumlah skor maksimal aspek penilaian 

Kriteria Penilaian : 

82% < x < 100 %  = Sangat baik  

63% < x < 82 % = baik 

44%< x < 63 % = cukup baik 

25%< x < 44 % = Tidak baik 

 

       Banjarnegara,     April 2015 

Observer 

 

 

Fitri Maharani 

     NIM. 3201411138 
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DAFTAR NILAI AFEKTIF SISWA KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN PERTAMA 
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DAFTAR NILAI AFEKTIF SISWA KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN KEDUA 
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DAFTAR NILAI AFEKTIF SISWA KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN KETIGA 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PSIKOMOTORIK SISWA 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Satuan Pendidikan  : SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara 

Kelas/Semester  : X / Genap 

Materi Pokok   : Hidrosfer 

No Variabel  Sub variabel Indikator 

1 Keterampilan 

belajar 

Keterampilan siswa 

dalam pembelajaran 

geografi dengan 

metode outdoor study 

1. Terampil dalam membuat 

dan menjelaskan peta 

konsep hidrosfer 

2. Terampil dalam 

menjelaskan siklus 

hidrologi 

3. Terampil dalam membuat 

rangkuman 

2 Keterampilan 

berkomunikasi 

Kemampuan 

berkomunikasi 

1. Terampil dalam 

mengemukakan pendapat 

2. Terampil dalam merespon 

dan menjawab pertanyaan 

3 Memecahakan 

masalah 

Kemampuan 

memecahkan 

masalah 

       Terampil dalam 

memecahkan masalah 
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RUBRIK PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK SISWA  

(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama Sekolah  : SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Semester : X/Genap (2) 

Materi Pokok  : Hidrosfer 

No Variabel Sub Variabel Indikator Skor Deskripsi  

1 Keterampilan 

pembelajaran 

Keterampilan 

siswa dalam 

pembelajaran 

dengan metode 

outdoor study 

5. Terampil 

dalam 

menjelaskan 

siklus 

hidrologi 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Dapat menjelaskan siklus 

hidrologi dengan lengkap 

dan sistematis 

Dapat menjelaskan siklus 

hidrologi secara sederhana 

Hanya menjelaskan siklus 

hidrologi secara asal-asalan 

Tidak bisa dalam 

menjelaskan siklus hidrologi 

   6. Terampil 

dalam 

menjelaskan 

jenis perairan 

darat dan 

potensinya 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Dapat menjelaskan perairan 

darat dan potensinya secara 

lengkap dan sistematis 

Dapat menjelaskan perairan 

darat dan potensinya secara 

sederhana 

Hanya asal menjelaskan 

perairan darat dan potensinya 

Tidak bisa dalam 

menjelaskan perairan darat 

dan potensinya 

   7. Terampil 

dalam 

membuat 

rangkuman 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Rangkuman materi hidrosfer 

dibuat lengkap dan sistematis 

Rangkuman materi hidrosfer 

dibuat secara sederhana 

Rangkuman materi hidrosfer 

dibuat asal jadi 

Tidak membuat rangkuman 

materi hidrosfer  

2 Keterampilan Kemampuan 5. Terampil 4 Mengemukakan pendapat 
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berkomunikasi berkomunikasi dalam 

mengemukak

an pendapat 

 

3 

 

2 

 

1 

lebih dari 2 kali 

Mengemukakan pendapat 

sebanyak 2 kali 

Mengemukakan pendapat 

sebanyak 1 kali 

Tidak pernah 

mengemukakan pendapat 

   6. Terampil 

dalam 

merespon 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Menjawab pertanyaan secara 

singkat, jelas dan sistematis 

Menjawab pertanyaan secara 

luas tetapi kurang sistematis 

Bisa menjawab pertanyaan 

tetapi kurang jelas 

Tidak bisa menjawab 

pertanyaan  

3 Memecahkan 

masalah  

Kemampuan 

memecahkan 

masalah 

Terampil 

dalam 

memecahkan 

masalah 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Mempunyai kemauan dan 

kemapuan memecahkan 

semua masalah yang 

dihadapi 

Mempunyai kemauan tapi 

hanya sebagian masalah saja 

yang mampu dipecahkan 

Mempunyai kemauan tapi 

hanya beberapa masalah saja 

yang mampu dipecahkan 

Tidak mempunyai kemauan 

dan kemapuan untuk 

memecahkan masalah 
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LEMBAR OBESRVASI PSIKOMOTORIK SISWA 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama   : 

Kelas/No.Absen : 
No Indikator Aktivitas siswa Skor 

1 2 3 4 

1 e. Terampil dalam 

menjelaskan siklus 

hidrologi 

12. Siswa dapat menjelaskan 

siklus hidrologi 

    

f. Terampil dalam 

menjelaskan jenis 

perairan darat dan 

potensinya 

13. Siswa mampu 

menjelaskan jenis 

perairan darat dan 

potensinya 

    

g. Terampil dalam 

membuat rangkuman 

 

14. Siswa membuat 

rangkuman 

    

2 a. Terampil dalam 

mengemukakan 

pendapat 

15. Siswa aktif dalam 

mengemukakan 

pendapat 

    

b. Terampil dalam 

merespon dan menjawab 

pertanyaan 

16. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan guru 

    

3 Terampil dalam 

memecahkan masalah 

17. Siswa siswa mampu 

memcahkan masalah 

 

    

KETERANGAN 

Sangat baik  diberi skor  5 

Baik   diberi skor 4 

Cukup baik  diberi skor 3 

Kurang baik  diberi skor 2 

Penilaian Keaktifan siswa belajar :  

P =  x 100% 

Keterangan : 

P         =  Presentase keaktifan siswa belajar 

f          = Jumlah skor aspek penilaian 

n         =  Jumlah skor maksimal aspek penilaian 

Kriteria Penilaian : 

82% < x < 100 %  = Sangat baik  

63% < x < 82 %= baik 

44%< x < 63 % = cukup baik 

25%< x < 44 % = Tidak baik 

 

       Banjarnegara,   Apri2015 

       Observer 

 

 

Fitri Maharani 

       Nim. 3201411138 
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DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK SISWA KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN PERTAMA 
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DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK SISWA KELAS EKSPERIMEN 

PERTEMUAN KEDUA 
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DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Pertemuan Ketiga 
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LEMBAR KERJA SISWA 

POKOK BAHASAN HIDROSFER 

(JENIS-JENIS PERAIRAN DARAT DAN POTENSINYA) 

Hari , Tanggal  : 

Tempat  : 

Waktu   : 

Nama kelompok :  1. 

      2. 

      3. 

      4.  

      5. 

1. Amati lingkungan yang ada di sekitar Waduk Mrica 

2. Deskripsikan tentang waduk mrica 

3. Jelaskan menurut saudara, bagaimana cara menjaga waduk Mrica agar tetap 

bersih dari sampah sampah yang banyak terdapat disekitar waduk mrica? 

4. Jelaskan bagaimana meningkatkan potensi pariwisata di sekiatar waduk 

Mrica? 

No  Potensi wisata Cara meningkatkan potensi wisata 

   

   

   

   

   

   

 

5. Manfaat dari keberadaan waduk Mrica, sebut dan deskripsikan 

No sosial ekonomi pariwisata 

    

    

    

    

    

    

 

Setelah selesai pengamatan: 

1. Diskusikan dengan teman kelompokmu 

2. Setelah itu prestasikan  

3. Segera kembali ke kelas 
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ANGKET PENELITIAN 

PEMANFAATAN WADUK MRICA SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

GEOGRAFI DENGAN MODEL PEMBELAJARAN OUTDOOR  STUDY DI 

SMA N 1 WANADADI, BANJARNEGARA 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

Petunjuk 

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cermat  

sebelum saudara menjawabnya. 

2. Jawaban yang saudara berikan tidak akan mempengaruhi nilai Anda dalam 

mata pelajaran Geografi. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. Berilah tanda 

silang ( ) pada pilihan jawaban yang telah disediakan 

Jawaban  SS  (Sangat Setuju)  : Skor 4 

Jawaban  S  (Setuju)   : Skor 3 

Jawaban  TS  (Tidak Setuju)   : Skor 2 

Jawaban   (STS)  (Sangat Tidak Setuju)  : Skor 1 

No Pernyataan Indikator 

SS S TS STS 

1 Memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber 

belajar lebih mempermudah pembelajaran 

Geografi 

    

2 Outdoor Study di Waduk Mrica 

menyenangkan 

    

3 Belajar di luar (Waduk Mrica) membuat saya 

lebih mudah mempelajari pelajaran Georafi 

    

4 Belajar dengan memanfaatkan Waduk Mrica 

sebagai sumber belajar membuat saya lebih 

terampil 

    

5 Pembelajaran Outdoor Study di Waduk Mrica 

cukup efektif untuk menjelaskan materi 

terkait 
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6 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar 

membuat saya lebih termotivasi 

    

7 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, saya 

merasa mendapatkan pengalaman lebih 

    

8 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, saya 

lebih bisa mengeskplor diri saya sendiri 

    

9 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica, saya lebih memahami 

pelajaran Geografi secara nyata 

    

10 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

membuat saya lebih aktif belajar 

    

11 Belajar GeografI dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

membuat materi lebih mudah di ingat 

    

12 Dengan belajar Geografi dengan 

memanfaatkan Waduk Mrica sebagai sumber 

belajar saya mendapat banyak keuntungan 

    

13 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, saya 

mendapatkan suasana baru. 

    

14 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

membuat saya lebih mengenal objek Waduk 

Mrica 

    

15 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

membuat saya lebih tertarik belajar Geografi 

    

16 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

membuat saya mudah mengungkapkan 

pendapat 

    

17 Belajar geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, murah 

dan hanya membutuhkan waktu sebentar 

    

18 Saya lebih senang belajar di luar kelas     

19 Belajar Geografi dengan memanfaatkan 

Waduk Mrica sebagai sumber belajar, 

mempengaruhi pada aktivitas belajar saya 

    

20 Mudah berinteraksi dengan teman saat belajar 

Geografi dengan memanfaatkan Waduk 

Mrica sebagai sumber belajar 
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HASIL ANGKET TANGGAPAN SISWA 
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