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SARI 

 

Novanti, Revina. 2015. IMPLEMENTASI OUTDOOR STUDY PADA MATA 

PELAJARAN IPS MATERI HIDROSFER KELAS VII SMP N 2 BUKATEJA, 

PURBALINGGA TAHUN 2014/2015. Skripsi, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Drs. Sutardji dan Dr. Ir. 

Ananto Aji M.S 

Kata kunci :Implementasi, Outdoor Study,Hidrosfer. 

Implementasi metode outdoor study dalam proses pembelajaran IPS 

adalah salah satu usaha untuk mengetahui penerapan metode outdoor study pada 

materi hidrosfer dan mengetahui aktivitas peserta didik dalam pelaksanaan 

outdoor study. Tujuan didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode 

outdoor study pada materi hidrosfer. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP N 2 

Bukateja, Purbalingga tahun pembelajaran 2014 / 2015. Teknik pengambilan 

sampel yaitu dengan random sampling sehingga terpilih sampel yaitu peserta 

didik kelas VIID sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 34 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, tes, angket dan observasi. 

Metode anailisis butir soal menggunakan uji validitas, realibilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda. Metode analisis data menggunakan dua yaitu analisis 

deskriptif presentase dan uji-t untuk menghitung hasil belajar siswa secara 

kognitif. 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan ini diketahui dari hasil posttest 

kelas eksperimen yang menggunakan metode outdoor study memiliki rata-rata 

lebih tinggi dari hasil pretest. Nilai rata-rata pretest sebesar 58,24 dan 

mengalamai peningkatan nilai posttest sebesar 73,68. Oleh karena itu ada 

pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam menggunakan metode 

outdoor study pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer. Simpulan dalam 

penelitian ini bahwa implementasi metode outdoor study pada mata pelajaran IPS 

materi hidrosfer berpengaruh positif terhadap hasil belajar dan aktivitas belajar 

peserta didik.  

Saran bagi penelitian ini metode outdoor study diterapkan sebagai 

alternatif pembelajaran IPS karena peserta didik bisa melihat objek secara 

langsung yang diamati sesuai materi pokok yang diajarkan. Namun juga harus 

dipertimbangkan mengenai waktu pelaksanaan, biaya, dan keamanan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

individu agar dapat mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya, usaha 

tersebut dapat diperoleh dari pengalaman hidup maupun di lingkungan sekitar 

mereka sehingga dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan mengalami dinamika yang semakin lama semakin berkembang, 

disamping itu pendidikan saat ini memerlukan berbagai inovasi untuk tercapainya 

kemajuan kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori. Salah 

satu usaha yang dilakukan manusia agar dapat mengembangkan potensinya 

dengan cara belajar di sekolah. Pada dasarnya, sekolah tidak hanya untuk mencari 

nilai, skor, peringkat, atau semacamnya, akan tetapi merupakan sarana belajar 

untuk kehidupan, bahkan bagi kehidupan itu sendiri (Hamid, 2011: 12). 

Permasalahan umum dalam pendidikan di Indonesia yaitu sistem 

pembelajaran yang kurang baik, misalnya metode pembelajaran yang digunakan 

di sekolah dirasa kurang tepat atau kurang menarik minat siswa. Sekolah yang 

identik dengan belajar didalam ruang kelas yang tertutup, meskipun dewasa ini 

ruang kelas telah difasilitasi berbagai media, sarana dan prasarana yang sangat 

modern yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sehingga hal tersebut 

memicu guru untuk senantiasa menggunakan metode ceramah di dalam kelas. 

Sumber belajar yang dapat digunakan sebagai sarana atau fasilitas pendidikian 
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merupakan komponen penting untuk dapat terlaksanakannya proses kegiatan 

belajar mengajar di sekolah, maka dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

guru sebaiknya dapat dengan maksimal memanfaatkan sumber belajar. 

Husamah menjelaskan bahwa proses pengajaran di sekolah formal, tengah 

mengalami kejenuhan. Rutinitas, proses belajar yang cenderung kaku dan baku, 

tidak lagi mengutamakan ide kreativitas setiap peserta didik karena semuanya 

harus terpola linear di dalam kelas (pedagogy indoor learning) (Husamah, 2013: 

18). Hal ini dikarenakan siswa merasa terbebani ketika berada di dalam kelas, 

apalagi jika harus menghadapi mata pelajaran tertentu yang membosankan, siswa 

menganggap bahwa aktivitas yang mengasyikan justru berada di luar kelas untuk 

bermain. 

Berdasarkan penggolongan yang dibuat oleh Edgar Dale dalam kerucut 

pengalaman, yang menempati tempat tertinggi yaitu paling baik digunakan dalam 

pembelajaran adalah pengajaran langsung di lapangan, dikarenakan pengajaran 

akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila siswa melihat langsung objek yang 

dipelajarinya (Sudjana dan Rivai, 2008: 109). 

Pada saat ini pelajaran geografi di tingkat sekolah menengah pertama 

digabungkan kedalam mata pelajaran IPS terpadu, yaitu : geografi, sejarah, 

ekonomi dan sosiologi. Hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu dan lainnya. Sehingga guru dituntut untuk dapat memadukan 

keempat disiplin ilmu tersebut. Salah satu caranya dengan menggunakan 

pendekatan lingkungan yang dapat diadakan di lingkungan sekitar sekolah, 
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sehingga minat belajar siswa dapat meningkat dan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar siswa.  

Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita merupakan salah satu 

sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas (Husamah, 2013: 2). Lingkungan yang terdapat di 

sekitar sekolah dapat dijadikan sebagai sumber belajar, dengan mengamati 

fenomena secara langsung dari lingkungan dan memanfaatkan apa yang tersedia 

di alam sebagai sumber belajar sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru sehingga 

dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran secara 

langsung dapat memberikan pengalaman nyata pada siswa, artinya pengalaman itu 

akan semakin konkret, sehingga siswa akan terhindar dari kesalahan persepsi dari 

pembahasan materi pelajaran tertentu. 

Siswa seringkali merasa jenuh terhadap kegiatan belajar mengajar yang 

hanya terbatas oleh empat dinding kelas. Kesan bahwa mata pelajaran IPS sangat 

padat dan luas akan menimbulkan perasaan bahwa IPS merupakan mata pelajaran 

yang sulit dan membosankan. Sering dijumpai pada saat guru sedang 

menyampaikan materi siswa mengacuhkan, mengobrol dengan teman sebangku, 

mengantuk karena siswa tidak dapat melihat secara langsung objek, peristiwa, 

situasi dan kondisi yang sedang dijelaskan oleh guru. Sehingga guru sebaiknya 

memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah contohnya, sungai, tanah, batuan, 

tumbuhan, hewan, dan lain-lain sebagai sumber belajar yang dapat diamati secara 

langsung oleh siswa. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi 
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siswa sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang beragam, dalam 

pemanfaatan lingkungan tersebut guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang 

biasanya dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka dalam hal ini 

lingkungan. Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam ruangan kelas, 

nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti halnya jika guru 

mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. Artinya belajar tidak hanya 

terjadi di ruangan kelas namun juga di luar ruangan kelas. Jika pada saat belajar 

siswa diperkenalkan oleh guru mengenai tanah, batuan, sungai, lingkungan 

persawahan, anak akan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara 

langsung dan dapat mengamati serta mencatat semua yang mereka lihat. 

Permasalahan pembelajaran IPS di SMP N 2 Bukateja yaitu pada 

penyampaian materi yang kurang variatif dan masih menggunakan metode 

konvensional yaitu dengan cara guru menyampaikan materi di dalam kelas atau 

biasa disebut metode ceramah, belum memanfaatkan sumber-sumber 

pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan ada beberapa materi IPS 

yang berkaitan dengan lingkungan atau alam contohnya pada materi hidrosfer 

yang disampaikan pada semester genap. Pada materi hidrosfer guru dapat 

mengajak siswa ke sungai yang berada dekat dengan sekolah, guru dapat 

menunjukkan secara langsung bagian-bagiannya dan dapat menunjukkan bentuk-

bentuk tubuh air permukaan dan menunjukkan sumur sebagai contoh air tanah, 

serta pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar dan danau buatan yang bisa 

ditunjukan dengan mengajak siswa menuju Bendungan Slinga di Desa Slinga 

Kabupaten Purbalingga. Misalnya guru merumuskan tujuan pembelajaran agar 



 
 

5 
 

siswa dapat menunjukkan bentuk-bentuk tubuh air permukaan serta manfaatnya 

terhadap masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap 

lingkungan, untuk tujuan yang demikian tidak mungkin guru hanya menggunakan 

metode ceramah di dalam kelas, untuk mencapai tujuan yang demikian 

dibutuhkan proses pembelajaran secara langsung di lapangan. Disamping hal 

tersebut hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS masih belum 

optimal. 

Pembelajaran IPS yang tadinya terkesan kaku dan formal akan lebih 

menarik dan disukai oleh siswa dengan cara melakukan pembelajaran di luar kelas 

(outdoor study) karena siswa akan dapat berpikir lebih jernih, pembelajaran yang 

berlangsung akan terasa menyenangkan, lebih variatif, lebih rekreatif dan lebih 

riil. Menyikapi kondisi tersebut, perlu disimak pernyataan Paulo Freire (Idrus, 

2005: 161) yang mengatakan bahwa every place is a school, every one is teacher. 

Artinya bahwa setiap orang adalah guru, guru bisa siapa saja, dimana saja, serta 

hadir kapan saja, tanpa batas ruang, waktu, kondisi apapun. Siapa saja dapat 

menjadi guru dan pembelajaran tidak harus berlangsung di dalam kelas, sebab 

setiap tempat dapat menjadi tempat untuk belajar. Konsep Paulo Freire sangat 

tepat bila dihubungkan dengan metode outdoor study. 

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS yang bersangkutan yaitu ibu Sri Pujiarti, S.Pd, bahwa pembelajaran 

outdoor study belum pernah dilangsungkan sehingga proses pembelajaran yang 

ada cenderung berpusat pada guru tanpa disertai pengamatan secara langsung 

terhadap obyek serta pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Dalam 
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pembelajaran IPS, kegiatan outdoor dapat dilakukan dengan jalan mengunjungi 

obyek–obyek tertentu, seperti : monumen, perpustakaan sekolah, pasar tradisional, 

supermarket, lingkungan  dan lain sebagainya.  

Lingkungan sekolah SMP N 2 Bukateja belum secara optimal dijadikan 

sebagai sumber belajar, tidak jauh dari sekolah terdapat sungai BTW (Bandjar 

Tjahjana Water) sebagai saluran irigasi yang mengambil dari Waduk Mrica. 

Sungai tersebut cocok untuk dilakukannya outdoor study pada materi hidrosfer. 

Tujuan dari outdoor study adalah agar siswa dapat menghadapi dan mempelajari 

keadaan yang sebenarnya, cara ini lebih bermakna disebabkan para siswa 

dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami sehingga 

lebih nyata, lebih faktual, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan (Sudjana dan 

Rivai, 2005: 206). Outdoor Study akan dapat maksimal jika pelaksanaannya 

memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum pembelajaran, media atau objek 

yang dimanfaatkan sebagai pokok bahasan materi sehingga dapat tercapainya 

tujuan pembelajaran dan dapat lebih berkesan dalam memori atau ingatan siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin memfokuskan penelitian ini 

tentang “Implementasi Outdoor Study Pada Mata Pelajaran IPS Materi 

Hidrosfer Kelas VII SMP N 2 Bukateja, Purbalingga Tahun 2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan outdoor study pada materi hidrosfer kelas VII SMP N 2 

Bukateja Purbalingga ? 
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2. Bagaimana hasil belajar kognitif siswa dengan menggunakan metode outdoor 

study pada materi hidrosfer kelas VII di SMP N 2 Bukateja, Purbalingga tahun 

2014/2015 ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan outdoor study pada materi hidrosfer kelas VII SMP N 

2 Bukateja Purbalingga. 

2. Mengetahui hasil belajar kognitif siswa dengan menggunakan metode outdoor 

study pada materi hidrosfer kelas VII di SMP N 2 Bukateja, Purbalingga tahun 

2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

memberikan pengalaman belajar yang berhubungan dengan materi hidrosfer pada 

pelajaran IPS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dengan diterapkannya outdoor study dalam materi hidrosfer mata 

pelajaran IPS, dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

lebih berkualitas dan variatif karena dapat merangsang siswa belajar mandiri dan 

berpikir kritis serta dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 
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b. Bagi Siswa 

Metode outdoor study dalam materi hidrosfer mata pelajaran IPS, 

diharapkan siswa mampu menambah pengetahuan dan wawasan secara mandiri 

dengan melihat obyek secara langsung. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif sebagai sumber 

belajar bagi siswa dan sekolah pada umumnya dan dapat menambah pustaka 

kependidikan yang selanjutnya dapat memberi motivasi penelitian tentang 

masalah sejenis. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi  

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan” (Usman, 2002: 70). 

2. Metode outdoor study 

Karjawati menyatakan bahwa metode outdoor study adalah metode di 

mana guru mengajak siswa belajar diluar kelas untuk melihat peristiwa langsung 
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di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya 

(Husamah, 2013: 23). 

3. Mata Pelajaran IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai SD, MI/MTS sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek: manusia, tempat, dan 

lingkungan, waktu, keberlanjutan dan perubahan, system social dan budaya,  

perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Mulyasa, 2006: 126). 

4. Materi Hidrosfer  

Hidrosfer yang dimaksud adalah salah satu pokok bahasan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2014/2015 kelas VII di SMP 

Negeri 2 Bukateja yang membahas tentang siklus hidrologi, tubuh air, manfaat 

sungai, danau buatan, air tanah, dan lain-lain. 

5. Hasil belajar kognitif  

Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Geografi 

Ilmu sosial adalah suatu bidang studi yang mempersoalkan manusia 

dengan usahanya untuk tetap hidup baik di lingkungan sosial maupun lingkungan 

fisik. Masing-masing pelajaran akan berhubungan dan memberikan sumbangan 

yang nyata dalam membentuk pribadi siswa dan dapat membentuk landasan yang 

berarti untuk siswa selanjutnya. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai SD, MI/MTS sampai SMP/MTS/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek: manusia, tempat, dan 

lingkungan, waktu, keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya,  

perilaku ekonomi dan kesejahteraan (Mulyasa, 2006: 126). 

Pengetahuan sosial didefinisikan sabagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu 

sosial dan humanitas untuk menumbuhkan kompetensi warga negara. Hubungan 

dengan program pembelajaran di sekolah pengetahuan sosial merupakan 

koordinasi dan studi yang sistematik, ditarik dari berbagai disiplin ilmu seperti 

antropologi, arkeologi, ekonomi, gegografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, 

psikologi, agama, dan sosiologi, yang sering juga merambah pada bidang ilmu 

matematika, humaniora, ilmu pengetahuan alam. Tujuan yang pokok dari 

pengetahuan sosial ini adalah membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan 



 
 

11 
 

untuk make inforned and reasond decisión sebagai warga negara yang baik, 

berdasarkan budaya, masyarakat demokratis, dan dunia yang bebas. Esensinya 

pengetahuan sosial memberikan pengetahuan tentang bagaimanaperan warga 

negara yang baik dikaitkan dengan keterpedulian, kesehatan, kejahatan, politik 

luar negeri, watak multidisipliner, pemahaman atas permasalahan dan kemampuan 

untuk membuat solusi yang memasyarakatkan adanya pendidikan yang berwatak 

multidisipliner juga. Karakteristik ini merupakan kunci dalam menetapkan aspek-

aspek isi pembelajaran pengetahuan sosial. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nialai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat local, nasional, dan global (Dinas 

Pendidikan, 2010: 13). 

B. Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih luas dariitu, yakni mengalami. 

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 
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pengakuan. Sejalan dengan perumusan diatas, ada pula tafsiran lain tentang 

belajar yang menyatakan, bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik, 2001: 27-28). 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku itu mengandung pengertian 

yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, sikap dan 

sebagainya (Ali, 2007: 14). Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengamatan sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

2. Ciri-ciri Belajar 

William Burton (Hamalik, 2001: 31) menyimpulkan 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. 
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g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman dan 

hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan murid. 

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan  kemajuan. 

i. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

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

didiskusikan secara terpisah. 

3. Faktor-Faktor Belajar 

Menurut Hamalik (2001: 32-33) bahwa prinsip-prinsip balajar hanya 

memberikan petunjuk umum tentang belajar. Tetapi prinsip-prinsip itu tidak dapat 

dijadikan hukum belajar yang bersifat mutlak, kalau tujuan berbeda maka dengan 

sendirinya cara belajar juga berbeda dengan belajar untuk mengembangkan 

kebiasaan dan sebagainya. Karena itu, belajar yang efektif sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kondisi yang ada. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut: 

a. Faktor 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 
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dalam suasana yang menyenangkan. 

d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong belajar 

lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan frustasi. 

e. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua pengalaman 

belajar antara yang lama dengan ynag baru, secara berurutan diasosiasikan 

sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

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

kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. 

g. Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiliki siswa. 

h. Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat menodrong siswa lebih baik 

daripada belajar tanpa minat. 

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

dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan menyebabkan perhatian 

tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar yang sempurna. 

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

belajar, karena ia lebih mudah menangkap dan memahami pelajaran dan lebih 

muda mengingat-ingatnya. 

C. Metode Outdoor Study 

Karjawati menyatakan bahwa metode outdoor study adalah metode di 

mana guru mengajak siswa belajar diluar kelas untuk melihat peristiwa langsung 
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di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya 

(Husamah, 2013: 23). 

Menurut Komarudin (dalam Husamah, 2013: 19) menyatakan, outdoor 

study merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/sekolah 

dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, 

perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat 

kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Selain itu 

Barlet (dalam Husamah, 2013: 20) menyatakan bahwa model pembelajaran 

pendidikan luar ruang adalah suatu pembelajaran yang dilakukan di luar ruang 

atau luar kelas. 

1. Metode Pendekatan Pembelajaran Outdoor Study 

Menurut Vera (2012: 107-134), seorang guru yang ingin mengajar para 

siswa di luar kelas mesti mengetahui metode-metode pengajaran di luar kelas. 

Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Metode Penugasan 

Metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran dari seorang 

guru dengan memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode ini kurang lebih mengikuti teknik Tanya jawab. Guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa yang jawabannya mengarah pada 
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perkembangan pembelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian, guru 

menambahkan dan mengelaborasi jawaban mereka. 

c. Metode Bermain 

Metode yang ketiga yang dapat digunakan dalam pembelajaran di luar 

kelas adalah metode bermain. Metode permainan merupakan cara 

menyajikan mata pelajaran di luar kelas. Dalam metode ini, para siswa 

diajak bermain untuk memperoleh atau menemukan pengertian dan 

konsep, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pelajaran tertentu. 

d. Metode Observasi 

Metode observasi dalam kegiatan belajar mengajar di luar kelas adalah 

metode atau cara-cara belajar di luar kelas yang dilakukan dengan 

melihat atau mengamati materi pelajaran secara langsung di alam bebas. 

2. Cara Mengajar Dalam Pengajaran Outdoor Study 

 Sikap dan perilaku seorang guru ketika mengajar para siswa di luar kelas 

tentunya berbeda jauh dengan sikap dan tindakan ketika ia mengajar di kelas. 

Secara garis besar, ketika seorang guru mengajar para siswa di luar kelas, ia tidak 

hanya bertindak sebagai guru, melainkan juga sebagai fasilitator, teman, pelatih, 

dan motivator (Vera, 2012: 144). 

Sudjana dan Rivai dalam Husamah, 2013: 25, menjelaskan banyak 

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses 

belajar antara lain, sebagai berikut: 

a. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk berjam-

jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. 
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b. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi 

dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

c. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya akurat. 

d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat 

dilakukan deengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau 

wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-

lain. 

e. Sumber belajar lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa 

beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan 

buatan, dan lain-lain. 

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

lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan 

kehidupan sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. 

Metode outdoor study menjadi sarana memupuk kreativitas siswa dalam 

pembelajaran, kerja sama atau gotong royong antar masing-masing siswa dan 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran, karena outdoor study 

akan lebih efisien dan efektif jika diterapkan dengan baik. 

Adapula beberapa kelemahan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya 

berkisar pada teknis pengaturan waktu dan kegiatan belajar yang disebutkan oleh 

Sudjana dan Rivai  (Husamah 2013: 31), misalnya: 
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1) Kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan 

pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang 

diharapkan sehingga ada kesan main-main. Kelemahan ini bisa diatasi 

dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan dilaksanakan. Misalnya, 

menentukan tujuan belajar yang diharapkan bisa dimiliki siswa, 

menentukan apa yang harus dipelajarinya, berapa lama dipelajari, cara 

memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain. 

2) Ada kesan guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan 

memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu 

untuk belajar di kelas. Kesan ini keliru sebab misalnya kunjungan kekebun 

sekolah untuk mempelajari keadaan tanah, jenis tumbuhan, dan lain-lain 

cukup dilakukan beberapa menit, selanjutnya kembali ke kelas untuk 

membahas lebih lanjut apa yang telah dipelajari. 

3) Sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam 

kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam kelas 

atau pelajaran baik secara individual maupun kelompok dan satu di 

antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan lingkungannya. 

Pembelajaran di luar ruangan akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga 

banyak orang yang datang dan melihat, hal tersebut tentu saja dapat mengganggu 

proses pembelajaran. Pusat perhatian siswa akan tertuju kemana-mana karena di 

tempat terbuka. Oleh karena itu guru diharapkan dapat menyusun kiat-kiat 

tertentu untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
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Menurut Yuliarto dalam Husamah 2013: 32, elemen-elemen yang perlu 

diperhatikan dalam pendekatan outdoor learning adalah: 

a) Alam terbuka sebagai sarana kelas 

b) Berkunjung ke objek langsung 

c) Unsur bermainan sebagai dasar pendekatan 

d) Guru harus mempunyai komitmen. 

D. Metode outdoor study di SMP N 2 Bukateja  

Metode outdoor study di SMP N 2 Bukateja khususnya pada mata 

pelajaran IPS belum pernah dilakukan, sedangkan hasil belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPS masih kurang dalam memenuhi KKM, sehingga dengan 

adanya inovasi pada kegiatan pembelajaran diharapkan hasil belajar siswa 

melebihi KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Disamping hal tersebut materi 

yang terdapat didalam mata pelajaran IPS yang dapat diperoleh secara langsung 

dilingkungan sekitar sekolah dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar belum 

sepenuhnya dimanfaatkan oleh guru. Metode  mengajar  di  luar  kelas  (outdoor  

study)  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kegiatan menyampaikan  pelajaran  di  

luar  kelas,  sehingga  kegiatan belajar  mengajar berlangsung  di  luar  kelas  atau  

alam  bebas.  Metode  mengajar  di  luar  kelas  merupakan  upaya mengajak  

lebih  dekat  dengan  sumber  belajar  yang  sesungguhnya,  yaitu  alam  dan  

masyarakat. Jadi, mengajar  di  luar  kelas  lebih  melibatkan  siswa  secara  

langsung  dengan  lingkungan  sekitar mereka, sesuai dengan materi yang 

diajarkan. Sehingga, pendidikan di luar kelas lebih mengacu pada pengalaman dan 

pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh pada kecerdasan siswa. 
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1. Langkah-langkah Model Pembelajaran Outdoor Study 

Menurut Oemar Hamalik (dalam Iptu Prihantoro, 2010), berpendapat bahwa 

prosedur untuk mempersiapkan pembelajaran dengan outdoor study (outdoor 

activities), adalah sebagai berikut: 

a. Guru merumuskan dengan teliti pengalaman belajar direncanakan untuk 

memperoleh hasil yang potensial atau memiliki alternatif. 

b. Menentukan bentuk kegiatan yang akan dipakai, kegiatan outdoor study 

ini dapat divariasi sendiri oleh guru. Misalnya: dalam satu materi dapat 

dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti dalam tema yang lain seperti 

lingkungan. 

c. Guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan 

memotivasi. 

d. Menentukan waktu pelaksanakan kegiatan. Kegiataan outdoor study ini 

dapat dilaksanakan dalam pembelajaran atau dapat juga dilaksanakan di 

luar jam pelajaran. 

e. Menentukan rute perjalanan outdoor study, dapat dilakukan satu kelas 

bersama-sama. Outdoor study dapat menggunakan rute di sekitar 

sekolahan atau di lingkungan warga sekitar. 

f. Siswa dapat bekerja secara individual dan dapat bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil. 

g. Para siswa secara aktif berperan serta dalam pembentukan pengalaman. 
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h. Setelah semua persiapan selesai maka tahap selanjutnya pelaksanaan 

kegiatan outdoor study yaitu guru menjelaskan tentang aturan dalam 

pembelajaran dengan outdoor study. 

E. Sungai Bandjar Tjahjana Water (BTW), Sumur dan Bendungan Slinga 

Sebagai Lokasi Outdoor Study di SMP N 2 Bukateja, Purbalingga. 

Sungai Bandjar Tjahjana Water terletak ± 5 km dari SMP N 2 Bukateja 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Kembangan. Sungai BTW seringkali 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertanian. Warga memanfaatkan air 

dari sungai BTW ini untuk mengairi lahan pertanian mereka. Jenis tanaman yang 

ditanam warga adalah padi, jagung, ketela, dan sebagainya. Tanaman yang 

mereka tanam disesuaikan dengan kondisi musim. Ketika musim kemarau warga 

lebih memilih menanam jagung atau ketela sebab tidak memerlukan banyak air, 

karena setiap musim kemarau pasokan air di sungai BTW menurun. 

Banyaknya manfaat dari sungai BTW dapat dijadikan siswa sebagai 

sumber belajar mereka di luar kelas, karena pada mata pelajaran IPS materi 

hidrosfer yang mempelajari tentang siklus air, sungai, serta manfaatnya terhadap 

kehidupan dan salah satu contoh sungai yang berada di lingkup wilayah mereka 

adalah sungai BTW, dengan memberikan sumber pembelajaran tentang  

mempelajari lingkungan diharapkan siswa akan mendapatkan pengetahuan yang 

lebih luas tentang arti pentingnya sungai bagi masyarakat sekitar serta 

kenampakan-kenampakan lain yang dapat dipelajari oleh siswa. 

Selain Sungai BTW, sumur warga dapat dijadikan sebagai sumber belajar 
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siswa pada pelaksanaan outdoor study sebagai contoh dari air tanah yang terdapat 

dalam materi hidrosfer. Sumur banyak digunakan oleh masyarakat dalam 

kesehariannya. Air yang terdapat di dalam sumur dimanfaatkan warga sebagai 

konsumsi air sehari-hari, mencuci, mandi, dll.  

Bendungan Slinga sebagai tempat outdoor study selanjutnya setelah 

sungai BTW. Bendungan Slinga terletak ±14 km dari SMP N 2 Bukateja 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang, 

Purbalingga. Bendungan slinga dulunya hanya berfungsi sebagai sarana irigasi, 

namun setelah dilakukan perbaikan banyak orang yang menjadikan bendungan 

Slinga sebagai tempat wisata, disamping dijadikannya tempat wisata bendungan 

Slinga juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa sebagai objek nyata 

khususnya pada materi hidrosfer.   

F.  Materi Hidrosfer  

Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan shaire yang berarti 

lapisan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hidrosfer merupakan tubuh air 

atau lapisan air yang menyelimuti bumi, baik yang berbentuk cair, salju, maupun 

es. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi manusia. Tidak ada manusia 

yang bisa hidup tanpa air. Hampir tiga perempat permukaan bumi tertutup oleh 

air, baik air yang berada di perairan darat maupun air yang berada di perairan laut. 

Lapisan air yang menutupi permukaan bumi kita disebut hidrosfer. Lapisan air 

tersebut menutupi permukaan bumi dan membentuk sungai, danau, rawa, awan, 

maupun uap air. Dengan bantuan sinar matahari, air selalu mengalami sirkulasi 

sehingga jumlahnya di bumi relatif tetap. 
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1. Siklus Hidrologi 

Air yang ada di bumi mempunyai jumlah yang relatif tetap dan selalu 

mengalami sirkulasi yang disebut siklus air. Perubahan yang dialami air di Bumi 

hanya terjadi pada sifat, bentuk, dan persebarannya. Air akan selalu mengalami 

perputaran dan perubahan bentuk selama siklus hidrologi berlangsung. Air 

mengalami gerakan dan perubahan wujud secara berkelanjutan. Perubahan ini 

meliputi wujud cair, gas, dan padat. Siklus air terjadi dengan bantuan penyinaran 

matahari. Siklus air dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Siklus air pendek 

Radiasi matahari dan angin menyebabkan air laut mengalami penguapan. 

Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk titik-titik air yang disebut 

awan. Awan yang jenuh turun sebagai air hujan di permukaan air laut. Siklus 

air seperti ini disebut siklus air pendek. 

b. Siklus air sedang 

Air laut mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi dan membentuk 

awan. Awan tertiup angin dan terbawa ke daratan kemudian terjadi hujan di 

daratan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke 

permukaan, dan akhirnya menuju ke laut. Siklus air seperti ini disebut siklus 

air sedang. 

c. Siklus air panjang 

Air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. 

Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. 

Salju dan es kemudian mengendap di permukaan tanah dan pada musim semi 
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mulai mencair. Air tersebut kemudian sebagian akan meresap ke dalam tanah 

dan sebagian lagi akan mengalir ke permukaan tanah, dan akhirnya menuju 

ke laut. Siklus air seperti ini disebut siklus air panjang. Terjadinya siklus air 

tersebut disebabkan adanya proses-proses yang mengikuti gejala-gejala 

meterologis dan klimatologis, seperti berikut: 

1) Evaporasi, yaitu proses berubahnya air menjadi gas (uap air). 

2) Transpirasi, yaitu air yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman dan 

diuapkan melalui stomata. 

3) Kondensasi, yaitu proses berubahnya wujud dari uap air menjadi titik-titik 

air. 

4) Angin, yaitu udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan 

minimum. 

5) Presipitasi, yaitu jatuhnya hydrometeor ke permukaan bumi dapat berupa 

air, salju, maupun es. 

6) Infiltrasi, yaitu proses perembesan air ke dalam lapisan tanah melalui pori-

pori tanah atau batuan. 

7) Overland flow, yaitu aliran pada permukaan tanah. 

8) Run off, yaitu aliran air melalui suatu saluran. 

2. Tubuh Air 

Dalam rangkaian siklus hidrologi yang panjang, air akan melalui bentuk-

bentuk perairan, baik itu air permukaan maupun air tanah. 
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a. Air Permukaan 

Indonesia memiliki wilayah laut dan darat. Tiga perlima luas wilayah 

Indonesia merupakan tubuh air permukaan yang berupa laut. Selain laut, tubuh 

air permukaan yang berupa sungai, danau, waduk, dan rawa banyak tersebar di 

wilayah Indonesia. 

b. Sungai 

Sungai adalah saluran alami yang berfungsi mengalirkan air hujan, air 

tanah, maupun air salju yang mencair ke danau atau ke laut. Ilmu yang 

mempelajari tentang sungai disebut potamologi. 

Jenis-jenis sungai : 

1) Jenis sungai berdasarkan sumber airnya 

a) Sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya dari air hujan. 

b) Sungai mata air, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari mata air. 

c) Sungai gletser, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari es, salju, 

ataugletser mencair. 

d) Sungai campuran, yaitu sungai yang airnya bersumber dari campuran dua 

atau tiga sumber air di atas. 

2) Jenis sungai berdasarkan volume airnya 

a) Sungai ephimeral, yaitu sungai yang mengalir pada saat terjadinya hujan 

dan beberapa saat setelah hujan selesai. 
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b) Sungai intermiten, yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim 

penghujan, sedangkan pada musim kemarau kering. Sungai seperti ini 

disebut sebagai sungai episodik. 

c) Sungai pherenial, yaitu sungai yang airnya mengalir sepanjang tahun. 

Tipe sungai ini dapat dibedakan sebagai berikut: 

(1) Sungai periodik, yaitu sungai yang pada musim hujan airnya banyak, 

sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. 

(2) Sungai permanen, yaitu sungai yang pada musim penghujan dan 

musim kemarau debit airnya hampir sama. 

3) Jenis sungai berdasarkan arah aliran airnya 

a) Sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya sesuai dengan 

kemiringan struktur geologisnya. 

b) Sungai subsekuen, yaitu sungai yang arah aliran airnya tegak lurus 

dengan sungai konsekuen. 

c) Sungai obsekuen, yaitu sungai yang arah aliran airnya berlawanan dengan 

sungai konsekuen dan menuju sungai subsekuen. 

d) Sungai resekuen, yaitu sungai yang aliran airnya sesuai dengan sungai 

konsekuen dan menuju sungai subsekuen. 

e) Sungai insekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tidak teratur. 

4) Jenis sungai berdasarkan struktur geologinya 

a)   Sungai antiseden, yaitu sungai yang mampu mempertahankan alirannya, 

meskipun terjadi pengangkatan secara perlahan. 
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b) Sungai reverse, yaitu sungai yang tidak mampu mengimbangi 

pengangkatan sehingga terjadi perubahan arah aliran. 

c) Sungai superposed, yaitu sungai yang mengalir pada suatu daratan 

paneplain sehingga struktur batuan di dataran tersebut tersingkap. 

5) Pola aliran sungai 

Pola aliran sungai di permukaan bumi dipengaruhi oleh struktur 

geologi dan morfologi lahan. Bentuk pola aliran yang umum terjadi sebagai 

berikut: 

a) Pola radial 

Pola radial dapat dibedakan menjadi pola radial memusat dan pola radial 

menyebar. Pola radial memusat terjadi di daerah yang berupa basin, 

sedangkan pola radial menyebar terjadi di daerah yang berbentuk kubah 

(dome). 

b) Pola dendritik 

Pola dendritik tidak teratur. Anak-anak sungai bermuara ke induk sungai 

dengan sudut lancip dan tumpul. Pola seperti ini berkembang pada daerah 

dataran rendah. 

c) Pola trellis 

Pola aliran trellis terdapat pada daerah lipatan. Aliran dari anak-anak 

sungai sejajar dengan sungai induk, tetapi alirannya bertemu dan 

membentuk sudut siku-siku. 
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d) Pola rectangular 

Pola aliran rectangular terjadi pada daerah patahan. Anak-anak sungai 

yang menuju induk sungai, membentuk sudut siku-siku. 

6) Profil sungai 

Profil sungai dapat dibedakan sebagai berikut. 

a) Sungai bagian hulu 

Sungai di bagian hulu mempunyai lembah berbentuk V. Hal ini 

disebabkan adanya lereng yang terjal sehingga arus air cepat. Akibatnya 

erosi vertikal berjalan cepat. Di daerah ini belum terjadi sedimentasi 

sehingga air di daerah ini masih jernih. 

b) Sungai bagian tengah 

Sungai di bagian tengah mempunyai lembah berbentuk U. Di bagian ini 

erosi vertikal mulai mengecil dan erosi melebar (horizontal) menjadi lebih 

besar. Sedimentasi sudah mulai terjadi, namun materialnya masih agak 

kasar, dan sudah terjadi aliran sungai yang berkelok (meander). 

c) Sungai bagian hilir 

Sungai di bagian bawah atau hilir berbentuk U (U melebar). Gejala erosi 

vertikal sudah tidak ada, namun erosi horizontal masih dapat berlangsung. 

Ciri profil sungai di daerah hilir ini antara lain terdapat meander, endapan 

berupa material halus, sering berbentuk delta, dan sering terdapat tanggul 

alam. 
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d) Manfaat sungai 

Sungai memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak dahulu 

manusia banyak memanfaatkan sungai. Pusat-pusat kota dan kerajaan 

ditempatkan di pinggir sungai, demikian pula pemusatan pemukiman 

(settlement) berada di sekitar sungai. Adapun manfaat sungai sebagai 

berikut: 

(1) Penyuplai air untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. 

(2) Tempat membudidayakan perikanan air tawar. 

(3) Untuk kepentingan transportasi, seperti di Pulau Sumatera, 

Kalimantan, dan Papua. 

(4) Untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian. 

(5) Untuk pembangkit tenaga listrik. 

(6) Tempat pengambilan bahan bangunan, pasir, dan batu. 

(7) Sebagai objek wisata dan olah raga air. 

c. Danau 

Danau adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin di 

wilayah daratan. Suatu genangan dapat disebut danau jika paling tidak 

memiliki tiga kriteria sebagai berikut : 

1) Mempunyai permukaan air yang cukup luas sehingga mampu 

menimbulkan gelombang. 

2) Air cukup dalam sehingga terdapat strata suhu pada kedalaman air 

tersebut. 
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3) Vegetasi yang mengapung tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan 

danau. 

4) Danau dapat terjadi dari berbagai sebab berikut. 

a) Danau glasial 

Danau glasial dapat terjadi sebagai akibat adanya erosi dan pengendapan 

yang diakibatkan oleh aktivitas gletser di lereng-lereng bukit atau 

pegunungan. Contoh dari danau glasial dapat kita temui pada Danau 

Stanley di Idaho, AS; Danau Michigan di Michigan, AS; dan Danau 

Huron di Kanada. 

b) Danau vulkanik 

Danau vulkanik terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanik. Kaldera yang 

terbentuk akibat letusan gunung berapi, tergenang oleh air hujan. Danau 

seperti ini disebut juga danau crater. Beberapa danau vulkanik dapat 

ditemui di Indonesia, seperti kawah Gunung Kelud, kawah Gunung 

Tangkuban Perahu, dan Danau Maninjau di Sumatera Barat. 

c) Danau tektonik 

Danau tektonik terbentuk akibat gerakan lempeng tektonik. Gerakan 

lempeng tektonik ini dapat menyebabkan terjadinya patahan sehingga 

terbentuk lembah (slenk), kemudian terisi oleh air hujan dan membentuk 

suatu genangan yang disebut danau. Contoh danau jenis ini adalah Danau 

Singkarak dan Danau Towuti. 

 

 



 
 

31 
 

d) Danau tekto-vulkanik 

Danau tekto-vulkanik terbentuk akibat adanya kegiatan tektonik dan 

vulkanik. Adanya kegiatan tektonik memacu kegiatan vulkanik sehingga 

terjadi patahan dan gunung berapi. Bekas gunung berapi tersebut menjadi 

suatu basin yang kemudian terisi air hujan sehingga terbentuk danau. 

Contoh danau tektovulkanik adalahDanau Toba. 

e) Danau karst 

Danau karst terbentuk akibat adanya proses solusi atau pelarutan kapur 

oleh air sehingga terbentuk suatu dolina/dolin. Jika dolina ini terisi oleh air 

hujan maka terbentuklah danau karst. Proses solusi kapur juga akan 

menyebabkan terjadinya subsiden atau runtuhan sehingga terbentuk suatu 

basin yang jika terisi oleh air hujan akan terbentuk suatu genangan yang 

disebut danau. Danau seperti ini dapat kita temui di daerah Gunung Kidul, 

Yogyakarta. 

f) Danau aliran 

Danau aliran dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu danau oxbow, danau 

lateral, dan danau delta. Danau aliran terjadi akibat pemotongan meander 

sehingga terbentuk sisa aliran yang tertinggal. Jika sisa aliran tersebut 

terisi air maka terbentuklah danau oxbow. Danau aliran juga dapat terjadi 

akibat sedimentasi yang besar sehingga menutup muara anak sungai dan 

terbentuk genangan di muara anak sungai. Danau ini disebut danau lateral. 

Jika genangan air ini terjadi didaerah delta maka terbentuk danau delta. 
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g) Danau laguna 

Danau laguna terjadi akibat kombinasi kerja antara angin dan ombak yang 

menyebabkan terjadinya tanggul-tanggul pasir di sepanjang pantai dan 

kemudian membentuk suatu laguna. 

h) Danau buatan (waduk) 

Danau buatan terjadi akibat adanya pembendungan sungai yang dilakukan 

oleh manusia. Contoh dari danau jenis ini adalah Waduk Saguling, Waduk 

Gajah Mungkur, dan Waduk Kedungombo. Danau sebagai tempat 

penampungan air mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia dan 

penyeimbangan lingkungan sekitar. Manfaat danau bagi kehidupan antara 

lain sebagai berikut: 

(1) Danau sebagai pembangkit listrik 

(2) Tempat rekreasi 

(3) Perikanan darat 

(4) Pengendali banjir 

d. Air tanah 

Air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang 

dibatasi oleh satu atau dua lapisan tanah atau batuan yang kedap air. Lebih dari 

98% air yang terdapat di daratan adalah air tanah. Pada saat ini, air tanah 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan hidup 

manusia. Air tanah ini terdapat pada lapisan tanah yang disebut akifer (aquifer). 
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1) Macam-macam akifer 

Akifer dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Akifer bebas, yaitu akifer yang terletak di atas di lapisan yang kedap air. 

Akifer ini sering disebut juga dengan unconfined aquifer. 

b) Akifer tertekan, yaitu akifer yang terletak di antara dua lapisan yang kedap 

air. Akifer ini sering disebut dengan confined aquifer. 

c) Akifer menggantung, yaitu akifer yang berada di atas akifer bebas dan 

berukuran kecil. Akifer ini sering disebut dengan purched aquifer. 

2) Macam-macam air tanah 

Air tanah dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Air preatis, yaitu air tanah yang terletak pada akifer bebas. Misalnya, air 

sumur. 

b) Air artesis, yaitu air yang terletak pada akifer tertekan. Jika 

padapermukaan tanah dibuat sumur bor maka sering disebut juga dengan 

sumur artesis.  

3) Manfaat air tanah bagi kehidupan manusia antara lain sebagaiberikut : 

a) Kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk mandi, mencuci, memasak, dan air 

minum. 

b) Irigasi, yaitu sumber air bagi pertanian, misalnya sumur bor di daerah 

Indramayu, Jawa Barat. 

c) Perindustrian, yaitu dimanfaatkan sebagai sumber air industri, misalnya 

industri tekstil dimanfaatkan untuk pencelupan, industri kulit untuk 

membersihkan kulit, dan lain-lain. 
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e. Rawa 

 Rawa banyak terdapat di pantai timur Sumatera dan pantai selatan 

Kalimantan. Rawa merupakan daerah yang selalu tergenang air. Genangan ini bisa 

berasal dari air hujan, air sungai, maupun dari sumber mata air di dalam tanah. 

Keberadaan rawa sangat bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan rawa seperti 

eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan baku biogas dan barang kerajinan 

seperti anyaman tas dan sebagainya. Selain itu, rawa dapat digunakan sebagai 

lahan pertanian pasang surut perikanan darat dan dikembangkan sebagai daerah 

wisata. 

f. Perairan Laut 

Laut adalah bagian permukaan bumi yang cekung dan tertutup oleh air 

yang mempunyai kadar garam tinggi. Ilmu yang mempelajari perairan laut adalah 

oseanografi. 

1) Klasifikasi perairan laut 

a) Perairan laut berdasarkan luas dan bentuknya 

(1) Teluk adalah bagian laut yang menjorok (masuk) ke daratan. Misalnya, 

Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Poso, dan Teluk Tomini. 

(2) Selat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. 

Misalnya, Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Madura. 

(3) Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau yang relatif 

lebih luas dibadingkan dengan selat. Misalnya, Laut Jawa, Laut 

Tengah, dan Laut Merah. 

(4) Samudera adalah laut yang sangat luas dan terletak di antara benua-

benua. Misalnya, Samudera Hindia, Samudera Atlantik, dan Samudera 

Pasifik. 
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b) Perairan laut berdasarkan proses terjadinya 

(1) Laut trangresi adalah laut yang terjadi karena ada genangan air laut 

terhadap  daratan pada waktu berakhirnya zaman es. Misalnya, Laut 

Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. 

(2) Laut regresi adalah laut yang menyempit, yang terjadi pada zaman es 

karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat adanya 

penurunan. 

(3) Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami 

gerakan menurun. Misalnya, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, 

dan Laut Maluku. 

c) Perairan laut berdasarkan letaknya 

(1) Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua. Misalnya, Laut Cina 

Selatan yang dipisahkan oleh Kepulauan Indonesia dan Filipina. 

(2) Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua-benua. 

Misalnya, laut yang berada di Indonesia, Laut Tengah (Laut 

Mediteran) yang terletak di Benua Eropa, Benua Afrika, dan Benua 

Asia. 

(3) Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua dan 

dikelilingi oleh daratan. Misalnya, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Laut 

Mati. 

d) Perairan laut menurut kedalamannya 

(1)   Zona littoral 

Zona littoral atau zona pesisir laut terletak di antara garis pasang dan 

garis surut. Jadi, kedalamannya 0 m (nol meter). Pada zona ini tampak 

beberapa jenis binatang, tetapi bukan ikan, misalnya undur-undur dan 

jengking (kepiting darat). 

(2) Zona neritik 

Zona neritik adalah laut yang terletak pada kedalaman 0 m - 200 m. 

Misalnya, Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka dan Laut Arafuru. 

Ciri-ciri zona neritik sebagai berikut. 

(a) Sinar matahari masih menembus dasar laut. 
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(b) Kedalamannya ± 200 m. 

(c) Bagian paling banyak terdapat ikan dan tumbuhan laut. 

(3) Zona batial 

Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200 m - 1.000 

m. Secara geologis, zona ini merupakan batas antara daratan dan 

perairan. 

Ciri-ciri zona batial sebagai berikut. 

(a) Sinar matahari tidak ada lagi. 

(b) Kedalaman antara 200 m - 1.000 m. 

(c) Tumbuh-tumbuhan jumlahnya terbatas. 

(4) Zona abisal 

Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman lebih dari 1.000 

m sampai 6.000 m. 

Ciri-ciri zona abisal sebagai berikut. 

(a) Sinar matahari tidak ada lagi. 

(b) Kedalaman antara 1.000 m - 6.000 m. 

(c) Suhu sangat rendah sudah mencapai titik beku air. 

(d) Tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi dan jumlah binatang menjadi 

terbatas. 

g. Batas Landas Kontinen, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan laut yang 

mengelilingi pulau-pulaunya. Wilayah laut yang luas perlu dikelola dan diawasi., 

dalam pengelolaan wilayah laut dan penjagaan perbatasan wilayah dengan negara 

tetangga perlu peraturan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan 

tentang wilayah perairan laut negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan 

landasan untuk mengelola perairan laut agar memberi keuntungan di bidang 

sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. 
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(1)  Batas Landas Kontinen 

Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 

Penentuan landas kontinen Indonesia dan negara-negara tetangga 

dilakukan dengan perjanjian. Beberapa perjanjian tentang batas 

wilayah perairan laut telah dilakukan Indonesia dengan negara 

tetangga. Berdasarkan isi perjanjian di atas, wilayah laut Indonesia 

dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu laut teritorial (laut 

wilayah), laut Nusantara, landas kontinen, dan Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE). 

(2) Laut Teritorial (Laut Wilayah) 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Deklarasi Juanda pada 

tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini menetapkan bahwa batas 

perairan laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis 

pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Deklarasi ini juga 

melandasi lahirnya Wawasan Nusantara. 

(3) Laut Nusantara 

Merupakan laut yang berada di antara pulau-pulau yang dibatasi oleh 

garis dasar/pangkal pulau yang bersangkutan. Kedaulatan atas wilayah 

laut ini berada sepenuhnya di tangan negara Indonesia. 

(4) Landas Kontinen 

Merupakan bagian dasar laut paling tepi atau dekat kontinen/benua 

dengan kedalaman laut sampai 200 m. Wilayah landas kontinen 

Indonesia berada di luar laut teritorial Indonesia. Pada wilayah ini 

eksplorasi dan eksploitasi laut masih dapat dimungkinkan. 

(5) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diumumkan pemerintah Indonesia 

pada tanggal 21 Maret 1980. Pengumuman ini berpengaruh terhadap 

wilayah Indonesia dan negara-negara lain. Wilayah laut Indonesia 

bertambah luas mencapai dua kali dari sebelumnya. Pihak asing 

dilarang mengambil kekayaan laut di wilayah ZEE. Penentuan batas 
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wilayah laut dengan negara tetangga dilakukan dengan kesepakatan 

bersama. Indonesia mempunyai kepentingan atas ZEE antara lain 

sebagai berikut:  

(a) Hak berdaulat atas ZEE untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, 

dan konservasi sumber daya alam. 

(b) Hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian 

lingkungan laut. 

(c) Pelayaran internasional bebas melalui wilayah ini. Negara lain 

bebas melakukan pemasangan berbagai sarana perhubungan laut. 

(6) Manfaat perairan laut 

Laut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, di 

antaranya sebagai berikut. 

(a) Sumber mata pencaharian penduduk 

(b) Sarana transportasi laut 

(c) Pembangkit tenaga listrik 

(d) Tempat wisata bahari 

(e) Pengatur iklim 

(f) Tempat pertahanan dan keamanan 

(g) Sumber bahan tambang 

 

 

G. Hasil Belajar Kognitif  

 Hasil belajar kognitif merupakan takaran dari ringkat kemampuan atau 

ketrampilan intelektual dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi (Sugandi, 

2006). Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan 

berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. 
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Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga 

bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif 

(behubungan dengan sikap dan nilai) serta bidang psikomotor (kemampuan/ 

keterampilan bertindak/berperilaku). Sebagai tujuan yang hendak dicapai, 

ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa disekolah, oleh sebab itu 

ketiga aspek tersebut, harus dipandang sebagai hasil belajar siswa, dari proses 

pengajaran, namun dalam penetilian ini peneliti hanya meneliti tentang hasil 

belajar kognitif saja. Untuk  mengetahui pengetahuan materi yang dikuasi peserta 

didik (Sudjana, 2013: 50-53) dalam hal ini tipe belajar bidang kognitif terbagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu :  

1. Tipe hasil belajar pengetahuan belajar (knowledge)  

 Pengetahuan hafalan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

knowledge dari Bloom. Cakupan dalam pengetahuan hafalan termasuk pula 

pengetahuan yang sifatnya faktual, disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal 

yang perlu diingat kembali seperti batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, 

rumus, dan lain-lain. Sudut respon belajar siswa pengetahuan itu perlu dihafal, 

diingat, agar dapat dikuasi dengan baik, ada beberapa cara utuk dapat 

menguasai/menghafal, misalnya dibaca berulang-ulang, dengan “jembatan 

keledai”. Tipe hasil belajar ini termasuk tipe hasil belajar tingkat rendah jika 

dengan tipe hasil belajar lainnya, namun demikian tipe hasil belajar sebagai 

prasyarat untuk menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar yang lebih tinggi.  
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2. Tipe hasil belajar pemahaman (comprehention) 

 Tipe hasil belajar pemehaman lebih tinggi satu tingkat dari pada tipe 

belajar pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukaan kemampuan menangkap 

makna atau dari sesuatu konsep, untuk itu maka diperlukan adanya hubungan atau  

pertautan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut.  

3. Tipe hasil belajar penerapan (aplikasi)  

 Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, dan mengabstraksi suatu 

konsep, ide, rumus, hokum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan 

persoalan dengan menggunakan rumus tertentu, menerapakan suatu dalil atau 

hokum dalam suatu persoalan, jadi dalam aplikasi harus ada konsep, teori, hokum, 

dan rumus.  

4. Tipe hasil belajar analisis  

 Ananlisis adalah kesanggupan memecah, mengurai suatu integritas 

(kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagaian yang mempunyai arti, 

atau mempunyai tingkatan/hirarki.  

5. Tipe hasil belajar sintesis  

 Sintesis adalah lawan analaisis, bila pada analisis tekanan pada 

kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang bermakna, pada 

sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsure atau bagian menjadi satu 

integritas.  

6. Tipe hasil belajar evaluasi  

 Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu 

berdasarkan judgment yang dimilkinya, dan kriterinya yang dipakainya. Tipe hasil 
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belajar ini dikategorikan paling tinggi, dan terkandung semua tipe hasil belajar 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

H. Kerangka Berpikir 

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan 

diteliti. Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

Pembelajaran IPS materi 

Hidrosfer 

Pembelajaran menggunakan 

metode ceramah 

Pembelajaran menggunakan 

metode outdoor study 

Membuat siswa lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar 

 

Terdapat perbedaan hasil belajar 

Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan gejala – gejala yang terjadi di 

hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. 

Kurang melibatkan siswa dalam 

pembelajaran serta siswa 

cenderung pasif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis 

penelitian yang memaparkan data dalam bentuk angka yang dilengkapi 

dengan tabel, bagan, gambar, serta informasi dalam bentuk deskripsi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif bentuk eksperimen 

karena keberadaan data ditimbulkan secara sengaja untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SMP N 2 Bukateja Kabupaten 

Purbalingga yang terletak di Jalan Raya Kembangan Kecamatan Bukateja 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada 29 Mei-13 Juli 2015. Kegiatan 

yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan penelitian antara lain: melakukan 

uji coba soal tes untuk mengetahui tingkat kevalidan, reliabiltas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukarannya. Pelaksanaan pretest dan posttest pada 

kelas eksperimen untuk mengetahui hasil belajar siswa pada saat sebelum 

dilaksanakannya outdoor study dan sesudah dilaksanakannya outdoor study. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2005: 55). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 2 

Bukateja. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 kelas. 

Tabel 3.1. Jumlah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Bukateja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data rekapitulasi jumlah siswa keseluruhan 

SMP Negeri 2 Bukateja, tahun 2014/2015 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Menurut (Arikunto 1996: 102) Sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sampel apabila 

dalam subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. VII A 34 

2. VII B 34 

3. VII C 34 

4. VII D 34 

5. VII E 34 

6. VII F 34 

7. VII G 35 

8. VII H 34 

http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20338918
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20323379
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20323398
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20338919
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20323399
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20323500
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20323501
http://psma.kemdikbud.go.id/home/statistik/profile.php?id=20341397
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penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih 

dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau lebih, untuk menghindari 

terjadinya banyak kesalahan serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi, maka 

peneliti perlu menggunakan sampel dalam penelitian.  

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII D. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu (Sugiyono, 2012: 120). Peneliti membuat gulungan kertas 

undian sebanyak delapan gulungan kertas yang di dalamnya diberi nama kelas 

masing-masing yaitu kelas VII A, VII B, sampai VII H. Peneliti mengambil 

salah satu gulungan kertas yang tercampur secara acak sampai terpilih satu 

kelas. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto 2002: 96). Variabel yang akan diteliti 

harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini implementasi outdoor study pada mata 

pelajaran IPS materi hidrosfer.  

2. Variabel terikat  
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  hasil belajar setelah 

menggunakan metode outdoor study dengan memanfaatkan Sungai BTW, 

sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar IPS materi hidrosfer. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya menggunakan metode: 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadi, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini angket 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai pemanfaatan sungai BTW, 

sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar outdor study mata 

pelajaran IPS materi hidrosfer, yaitu bagaimana aktivitas siswa di dalam 

pembelajaran tersebut. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan sumber data (Ali, 2005: 216).Wawancara dalam penelitian ini 

dimanfnaatkan untuk menggali informasi dari guru IPS, berkaitan dengan 

pemanfaatan sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar outdoor study pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer. 

3. Observasi 
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Observasi adalah alat untuk menggali data melalui kegiatan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 

2004: 71). Observasi dapat dinyatakan sebagai teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap fenomena yang diteliti. 

Melalui observasi akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan 

menyeluruh mengenai obyek yang diamati, karena peneliti dalam hal ini 

akan mengadakan pengamatan langsung. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini  bukan hanya berwujud tulisan tetapi 

dapat berupa benda-benda, baik berupa foto-foto kegiatan penelitian, 

daftar nama siswa, nilai siswa kelas VII, serta data-data yang di perlukan. 

5. Tes  

Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS materi hidrosfer yang penyampaiannya menggunakan 

metode outdoor study. 

F. 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 pretest sebelum diberi perlakuan dengan demikian hasil perlakuan 
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lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi 

perlakuan.  

Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi pembelajaran outdoor study) 

O2 = nilai posttes (setelah diberi pembelajaran outdoor study) (Sugiyono, 

2012: 111). 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati ( Sugiono, 2008: 102). Dalam 

penelitian ini materi tes yang digunakan adalah hubungan manusia dan 

lingkungan akibat dinamika hidrosfer. Bentuk instrumen yang digunakan 

adalah lembar soal objektif untuk menilai ranah kognitif. 

Uji  Instrumen Penelitian  

1. Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuai instrumen (Arikunto, 2006: 168). Suatu 

instrumen yang validmempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Rumus 

yang digunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh Pearson, yang 

dikenal dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut :  

O1   X O2 
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   =
             

√{          }{          }
                    

  Keterangan : 

     = Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

   = Banyaknya subjek 

    = Banyaknya butir soal  

    =Jumlah skor total 

    = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

    = Jumlah kuadrat skor butir soal  

    = Jumlah kuadrat skor total 

 Hasil perhitungan     dikonsultasikan pada tabel, jika    >       maka butir 

soal tersebut valid. Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai 

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

sebagai berikut : 

a.  0,800 <    1,00, soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

b.  0,600 <           soal dikatakan mempunyai validitas tinggi. 

c. 0,400 <            soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

d.  0,200 <     0,400, soal dikatakan mempunyai validitas rendah. 

e.  0,00 <         , soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah. 
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Tabel 3.2 Analisis Validitas Butir Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Valid  1,3,4,5,7,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25,

26,28 

20 

Tidak 

valid 

2,6,8,11,14,17,23,27,29,30 10 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran soal, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 20 soal yaitu soal nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 28. 

2. Reliabilitas  

 Reabilitas adalah kemampuan alat ukur unruk memberikan hasil 

pengukuran yang konstan atau ajeg. Suatu instrumen dikatakan ajeg apabila 

instrumen tes tersebut mempunyai keajegan hasil artinya jika instrumen 

tersebut dikenakan jumlah objek yang sama pada lain waktu, maka hasilnya 

akan tetap.  

Untuk menentukan reliabilitas instrumen tes tipe soal objektif dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 (Arikunto, 2012: 115) 

Keterangan: 

n   = banyaknya butir soal 
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     =  reliabilitas tes secara keseluruhan  

   =  proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

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

 pq
 = jumlah dari pq 

S
2
   = varians total 

Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut 

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

tersebut reliabel. 

a. 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. 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi (Arikunto, 2012: 228) 

D =
B

B

A

A

J

B

J

B
  = PA - PB 

Keterangan: 

D = Indeks Diskriminasi 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 
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BA = banyaknya jawaban benar dari kelompok atas 

BB = banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah 

PA = proporsi jawaban benar dari kelompok atas 

PB = proporsi jawaban benar dari kelompok bawah 

 

Klasifikasi daya pembeda : 

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

D  : 0,21 – 0,40 dikategorikan soal cukup 

D  : 0,41 – 0,70 dikategorikan soal baik 

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

DP = Negatif, berarti soal sangat jelek. Jadi semua soal yang mempunyai 

harga negatif sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2002: 213). 

Tabel 3.3 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Baik sekali 0 0 

Baik 1,7,8,9,10,13,15,19,22,23,24,27,28,29,30 15 

Cukup 4,12,16,18,20,21,25 7 

Jelek 2,3,5,6,11,14,17,26 8 

      Sumber : Hasil Penelitian 2015 
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Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda soal, 15 soal yang 

termasuk dalam kriteria baik, 7 soal termasuk dalam kriteria cukup dan 

yang termasuk soal dengan kriteria jelek 8 soal. 

b. 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. Rumus 

mencari indeks kesukaran adalah :  

    
 

  
   (Arikunto, 2012: 223) 

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran  

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

JS  = jumlah seluruh siswa peserta tes 

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 0,100 adalah soal mudah  

Soal yang dianggap baik jika soalnya termasuk kategori sedang, yaitu 

dengan P= 0,30 sampai 0,70 (Arikunto, 2002: 210) 
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Tabel 3.4. Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah 

Sukar 3,4,5,6,14,17 6 

Sedang 1,8,9,10,13,15,16,19,20,23,25,27,29,30 14 

Mudah 2,7,11,12,18,21,22,24,26,28 10 

    Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Berdasarkan tabel 3.4, soal yang memiliki kriteria sukar berjumlah 

6 butir soal, berkriteria sedang 14 butir soal dan berkriteria mudah 10 butir 

soal. 

 

H. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini akan digunakan 3 macam analisis data yaitu :  

1. Analisis Deskriptif Presentase  

 Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan aktivitas belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dan menggambarkan tanggapan siswa 

mengenai metode pembelajaran outdoor study agar lebih mudah dipahami 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

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  
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Adapun rumus untuk analisis deskriptif persentase (DP) adalah: 

     
 

 
       (Hadi, 1995: 164) 

Keterangan : 

DP : Skor yang diharapkan 

N : Jumlah skor maksimum 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

Hasil penelitian dianalisis dengan langkah-langkah perhitungan 

atau analisis deskriptif persentase tiap unsur dengan teknik sebagai 

berikut : 

7. Menetapkan skor data maksimal. 

Skor data maksimal diperoleh dengan rumus yaitu : 

Jumlah item soal x Skor Maksimal 

8. Menetapkan skor data minimal. 

Skor data minimal diperoleh dengan rumus yaitu : 

Jumlah item soal x Skor Minimal 

9. Menetapkan rentang skor. 

Rentang skor = skor data maksimal – skor data minimal 

10. Menetapkan interval skor. 

Interval skor = rentang skor : option soal 

11. Menentukan persentase maksimal. 

Persentase maksimal = skor tertinggi x item : skor maksimal x 100% 

12. Menentukan persentase minimal. 

Persentase minimal = skor terendah x item : skor maksimal x 100% 
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13. Menetapkan rentang persentase. 

Rentang persentase = persentase maksimal – persentase minimal 

14. Menetapkan interval. 

Interval persentase = rentang persentase : banyak option soal 

15. Membuat tabel kriteria. 

Kriteria terbagi menjadi 4 macam yaitu sangat aktif, aktif, cukup aktif, 

kurang aktif. 

Table 3.4. Skor Kriteria Aktivitas Siswa dalam Berpendapat 

No Point yang ingin dicapai Kriteria 

1. 4 Sangat Aktif 

2. 3 Baik 

3. 2 Cukup Aktif 

4. 1 Kurang Aktif 

       Sumber: Data Penelitian 2015 

Penghitungan kriteria di atas untuk mengetahui seberapa banyak 

siswa yang aktif dalam mengutarakan pendapat mereka. Untuk 

menghitung data observasi dari aktivitas siswa dalam belajar dalam 

pembelajaran outdoor study, adapun tiap aspek aktivitas siswa ada 

penskoringan nilai, dimana nilai maksimal adalah 4 sedangkan nilai 

mnimial adalah 1. 
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Tabel 3.5. Skor Kriteria Deskriptif Presentase Angket 

Interval Persentase (%) Kriteria 

81,26 – 100,00 

62,51 -  81,25 

43,76 -  62,50 

25,00 - 43,75 

Sangat Aktif 

Aktif 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2015 

2. Analisis Hasil Belajar Siswa 

 Analisis data awal ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari kondisi awal yang sama atau berbeda. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan 

digunakan dalam mengolah data. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

H0  =  Data berdistribusi normal 

Ha  = Data berdistribusi tidak normal 

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

langkah-langkah yang dilakukan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut : 

i. Menyususn data dalam tabel frekuensi.   

ii. Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari rentan. 

Rentan = data terbesar – data terkecil. 



 
 

57 
 

iii. Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan aturan 

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

iv. Menentukan panjang kelas interval 

Interval = 
      

                     
 

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

 ̅ = 
     

  
 dan s =√

     (     ) 
 

      
 

vi. Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

vii. Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus  

    
     ̅

 
 

viii. Menghitung frekuensi yang diharapkan (    dengan cara mengalihkan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

ix. Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus : 

    ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

   = harga chi-kuadrat 

  = jumlah kelas interval 

   = frekuensi hasil pengamatan 

   = frekuensi yang diharapkan  



 
 

58 
 

x. Membandingkan harga Chi Kuadrat data dengan tabel Chi Kuadrat 

dengan dk = k-3 dan taraf signifikan 5%. 

xi. Menarik kesimpulan, Ho ditolak jika                
  dalam hal lainnya 

Ho diterima (Sudjana, 2005: 273) 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

beriku: 

      
    

  

     
    

  

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan uji Bartlett dengan rumus 

sebagai berikut : 

   
          

 

       
 

                   

         {          
 } 

   diterima jika               
  (Sudjana, 2005: 263) 

 Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak 

maka    hitung dikonsultasikan dengan   tabel dengan      dengan derajat 
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(dk) banyaknya kelas dikurangi 1. Jika    hitung<  tabel maka    diterima. 

Yang berarti kedua kelas tersebut mempunyai varian sama atau dikatakan 

homogen. 

c. Uji Perbedaan Rata-Rata 

Untuk membuktikan signifikansi perbedaan hasil belajar antara pretest dan 

posttest dalam pembelajaran outdoor study mata pelajaran IPS materi hidrosfer 

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)  

 

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

Keefektifan pembelajaran dapat diperoleh dari hasil belajar yang 

dilakukan dengan menggunakan uji gain untuk mengetahui besarnya peningkatan 

hasil belajar sebelum diberi perlakuan dan setelah mendapat perlakuan. 
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pre

prepost

S

SS
g






0
0100

 (Scott dalam Wiyanto, 2008: 86) 

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 3.6 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 pretest dan 

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

maka data nilai pretest dan posttest dianalisis dengan uji t. Sebelum menguji 

t, maka dilakukan tahap analisis uji normalitas dan homogenitas dengan 

tujuan agar nilai pretest dan posttest terdistribusi normal dan homogen. Uji t 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dari hasil nilai  

pretest dan nilai posttest terdapat perbedaan signifikan atau tidak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum  

i. Lokasi Penelitian SMP Negeri 2 Bukateja 

Secara geografis SMP Negeri 2 Bukateja terletak di Jalan Raya 

Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa 

Tengah. Letak astronomis SMP Negeri 2 Bukateja 25° 54,875’ 7” BT dan 7° 26’ 

52,127” LS. Terdapat batas-batas administrasi Kecamatan Bukateja adalah 

sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kecamatan Kejobong 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Purworejo Klampok 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kecamatan Kemangkon 

Untuk hasil yang lebih jelas mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

ii. Kondisi Sekolah  

1) Profil Sekolah  

SMP Negeri 2 Bukateja didirikan di atas tanah milik pemerintah setempat 

seluas 10.700 m
2
. SMP Negeri 2 Bukateja memiliki bangunan yang memadai dan 

permanen. Bangunan tersebut masing-masing memiliki fasilitas sendiri-sendiri. 
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2) Sarana dan Prasarana  

SMP Negeri 2 Bukateja memiliki 24 ruang kelas untuk kelas VII terdiri 

dari 8 kelas, kelas VIII terdiri dari 8 kelas dan kelas IX terdiri dari 8 kelas. Sarana 

dan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Bukateja Kabupaten Purbalingga dapat 

dilihat di Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasana yang Terdapat di SMP Negeri 2 Bukateja 

Kabupaten Purbalingga  

No  Nama Ruang Kondisi ruang 

Baik  Rusak 

Ringan 

Rusak 

 Berat 

∑ Luas 

(m
2
) 

∑ Luas 

(m
2
) 

∑ Luas 

(m
2
) 

1 Ruang Teori/ Kelas 24 1617 1 63   

2 Laboratorium IPA 2 240   1 120 

3 Laboratorium Komputer 1 63     

4 Ruang Perpustakaan Konvensional 1 120     

5 Ruang Keterampilan 1 120     

6 Ruang Serba Guna/ Aula 1 120     

7 Ruang UKS 1 31,5     

8 Koperasi/ Toko 1 70     

9 Ruang BP/ BK 1 31,5     

10 Ruang Kepala Sekolah 1 36     

11 Ruang Guru 1 126     

12 Ruang TU 2 72     

13 Ruang OSIS 1 27     

14 Kamar Mandi Guru Laki-Laki 3 9     

15 Kamar Mandi Guru Perempuan 4 12     

16 Kamar Mandi Siswa Laki-Laki 14 21     
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17 Kamar Mandi Siswa Perempuan 7 10,5     

18 Gudang 2 54     

19 Ruang Ibadah 1 80     

20 Parkiran Sepeda / Motor 2 36     

21 Kantin Sekolah 4 30     

22 Ruang Lainnya 1 63     

Sumber : Data Sekolah Tahun 2014/2015. 

3) Tenaga Pengajar  

Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Bukateja berjumlah 41 guru yang terdiri 

dari 37 guru PNS dan 4 orang guru bantu. Untuk tingkat pendidikannya, semua 

guru bergelar sarjana S1. Pengelolaan sekolah dibantu oleh tenaga administrasi 

yang berjumlah 14 orang. Sekolah ini memiliki 4 guru IPS yang bernama Sri 

Pujiarti S.Pd, Drs. Ari Handoko, Sri Endang S.Pd dan Suhariyono S.Pd 

Kondisi lingkungan sekolah strategis karena terdapat di permukiman 

penduduk. Hal ini menjadikan SMP Negeri 2 Bukateja paling banyak diminati 

oleh siswa. Ilustrasi SMP Negeri 2 Bukateja dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

Sumber: Data Penelitian Tahun 2015   

Gambar 4.1 Lokasi penelitian SMP Negeri 2 Bukateja 
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4) Sungai Bandjar Tjahjana Water (BTW) 

Sungai Bandjar Tjahjana Water terletak ± 5 km dari SMP N 2 Bukateja 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Kembangan. Sungai BTW seringkali 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertanian. Warga memanfaatkan air 

dari sungai BTW ini untuk mengairi lahan pertanian mereka. Jenis tanaman yang 

ditanam warga adalah padi, jagung, ketela, dan sebagainya. Tanaman yang 

mereka tanam disesuaikan dengan kondisi musim. Ketika musim kemarau warga 

lebih memilih menanam jagung atau ketela sebab tidak memerlukan banyak air, 

karena setiap musim kemarau pasokan air di sungai BTW menurun. Kondisi 

Sungai BTW yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Gambar 4.2 Kondisi Sungai BTW 

 

5) Sumur  

Sumur adalah lokasi penyampaian materi hidrosfer yang kedua. Sumur  

yang berada ±5 Km dari SMP Negeri 2 Bukateja memiliki kedalaman ±7m. 

Sumur ini akan dijadikan sebagai contoh dari air tanah yang ada pada materi 
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hidrosfer. Sumur tersebut termasuk dalam sumur gali yaitu salah satu jenis sarana 

air bersih dengan cara menggali dan menaikkan airnya dengan timba yang 

biasanya terdapat disetiap rumah-rumah warga. Sumur biasanya di manfaatkan 

warga untuk mandi, mencuci, mengkonsumsi air untuk dimasak,dll. Kondisi 

sumur yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Gambar 4.3 Kondisi Sumur 

6) Bendungan Slinga 

Bendungan Slinga merupakan salah satu bendungan yang terdapat di 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, 

Purbalingga. Bendungan Slinga dibangun pada masa penjajahan Belanda, tetapi 

pada tahun 2010 hingga 2012 bendungan ini mengalami perbaikan. Bendungan 

termasuk dalam contoh danau buatan sehingga bisa dijadikan sebagai sumber 

belajar siswa. 

     Sebelumnya Bendungan Slinga hanya berfungsi sebagai sarana irigasi, 

namun setelah dilakukan perbaikan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan di 

bendungan ini mulai banyak orang yang menjadikan Bendungan Slinga menjadi 
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salah satu tempat tujuan wisata yang berada dekat dari pusat Kota Purbalingga. 

Kondisi Bendungan Slinga yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Gambar 4.4 Kondisi Bendungan Slinga 

7) Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015 tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juli. Sampel penelitian 

adalah siswa kelas VII D sebagai kelas eksperimen. Adapun jadwal pelaksanaan 

penelitian adalah sebagai berikut. Observasi awal penelitian dan ijin melakukan 

observasi secara langsung diajukan kepada pihak sekolah. Observasi hari kedua 

dilaksanakan untuk mencari data siswa serta pembahasan teknis pelaksanaan 

penelitian. 

Penelitian dimulai pada pertemuan pertama yaitu penyampaian materi 

hidrosfer oleh guru dengan menggunakan metode ceramah, selanjutnya siswa 

kelas VII D diberikan soal pretest sebagai kelas eksperimen untuk dijadikan 

perbandingan hasil belajar pada akhir kegiatan pembelajaran antara hasil belajar 

sebelum dilakukan pembelajaran outdoor study yaitu menggunakan metode 
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ceramah dengan setelah dilakukan outdoor study. Pelaksanaan outdoor study 

dengan membawa siswa ke Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

dilaksanakan pada pertemuan kedua. Pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga 

adalah pemberian soal posttest dan angket. Pemberian angket pada siswa adalah 

untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap metode outdoor study 

yang dilakukan pada saat penyampaian materi hidrosfer. 

Penelitian ini diawali dengan observasi secara langsung untuk melihat 

kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan kelas secara keseluruhan dan 

wawancara langsung terhadap guru IPS kelas VII di SMP Negeri 2 Bukateja. 

Observasi awal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi belajar siswa, 

aktivitas siswa, kondisi ruang kelas, fasilitas masing-masing kelas serta bahan dan 

sumber belajar mata pelajaran IPS. Aktivitas siswa dapat  dilihat pada saat 

mengikuti pembelajaran. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melihat data hasil belajar siswa 

semester ganjil dari guru IPS kelas VII setempat untuk mengetahui tingkat hasil 

belajar IPS kelas VII SMP Negeri 2 Bukateja. Observasi ini dilakukan untuk 

menyesuaikan kegiatan sekolah pada saat itu dengan kegiatan penelitian yang 

akan dilaksanakan. Pembahasan teknis penelitian, pembahasan instrumen dan 

teknik penelitian dilakukan dengan membawa siswa outdoor study ke lokasi 

penelitian. 

Kegiatan selanjutnya adalah uji coba soal untuk pretest dan posttest. Uji 

coba soal dilakukan pada kelas VII E dengan jumlah 30 soal dalam waktu 45 

menit. Kondisi dalam suasana uji coba soal dapat dilihat pada gambar 4.5. Setelah 
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diuji coba soal dapat diketahui 20 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid. 

Soal yang valid tersebut yang digunakan dalam soal pretest dan posttest. 

 
Sumber : Data Penelitian Tahun 2015 

Gambar 4.5. Kegiatan Uji Coba Instrumen Tes 

Setelah tahap analisis soal selesai, kegiatan selanjutnya adalah persiapan 

penelitian dengan meminta izin pada guru mengenai alur pelaksanaannya. 

Penelitian dan pembahasan perangkat pembelajaran yang digunakan ketika 

penelitian dilaksanakan. Hal ini telah disepakati dalam penelitian menentukan satu 

kelas penelitian yaitu kelas eksperimen adalah kelas VII D. Pada saat penelitian 

guru mata pelajaran dengan dibantu oleh 2 guru lainnya ikut mengawasi pada saat 

kegiatan dilaksanakannya outdoor study. Proses pelaksanaan penelitian dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu pretest, proses pembelajaran outdoor study, dan posttest. 

Berikut rincian kegiatan pembelajaran dari pertemuan pertama-ketiga. 

a. Pertemuan Pertama 

Pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan 

Slinga sebagai sumber belajar diterapkan pada kelas VII D sebagai kelas 
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eksperimen. Pembelajaran meliputi tiga pertemuan, pertemuan pertama di dalam 

kelas, pertemuan kedua di luar kelas, dan pada pertemuan ketiga di dalam kelas. 

Pertemuan pertama, sebelum pembelajaran masuk pada materi langkah pertama 

dalam proses belajar mengajar adalah mengkondisikan peserta didik untuk 

mengikuti kegiatan belajar. Guru menyampaikan materi hidrosfer dengan 

menggunakan metode ceramah. Materi yang disampaikan adalah siklus hidrologi, 

tubuh air, danau, rawa, air tanah dan perairan laut. Tahap selanjutnya yang 

dilakukan guru adalah melakukan kegiatan pretest. Pretest berupa soal pilihan 

ganda yang berjumlah 20 soal dalam waktu mengerjakan 30 menit. Pretest ini 

digunakan untuk megetahui kemampuan awal siswa sebelum dilaksanakannya 

pembelajaran menggunakan metode outdoor study pada kelas eksperimen. 

Pelaksanaan kegiatan pretest dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 
Sumber : Penelitian tahun 2015 

Gambar 4.6 Kegiatan pretest kelas Eksperimen 

Pada kegiatan ini, siswa diminta membaca materi hidrosfer melalui buku 

ajar yang ada. Setelah siswa selesai membaca, guru menjelaskan tentang materi 

yang akan disampaikan. Pada saat guru menjelaskan materi, siswa mendengarkan 
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dengan seksama. Kebanyakan siswa sudah mengerti tentang materi yang dibahas 

melalui mambaca buku ajar yang ada. Siswa terlihat aktif saat mengikuti 

pembelajaran, banyak siswa yang mengajukan pertanyaan, tentang materi yang 

belum dipahami. 

Pada tahap penutup guru menginformasikan kepada siswa tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan datang, yaitu pembelajaran kedua akan diadakan di 

Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga. Kegiatan pembelajaran pertemuan 

pertama dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 
                Sumber : Hasil penelitian tahun 2015 

Gambar 4.7 Kegiatan Pembelajaran Pertemuan I 

b. Pertemuan Kedua 

Langkah pertama dalam proses belajar mengajar sebelum menuju lokasi 

outdoor study, guru mengkondisikan siswa serta menjelaskan bahwa penyampaian 

materi hidrosfer akan dilakukan ditiga tempat yang berbeda yaitu: sungai BTW, 

sumur dan Bendungan Slinga. Pada pukul 07.30 WIB, guru bersama dengan siswa 

mulai berangkat menuju ke Sungai BTW dan sumur. Setelah sampai di lokasi 
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pertama yaitu sungai BTW siswa dikondisikan untuk mendengarkan serta 

berdiskusi membahas pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan manfaat 

sungai terhadap masyarakat sekitar serta cara mencegah pencemaran sungai. 

Kegiatan pembelajaran di Sungai BTW tersebut bisa dilihat pada gambar 4.8. 

Sumber : Hasil penelitian tahun 2015 

Gambar 4.8 Kegiatan Pembelajaran Pertemuan kedua di Sungai BTW 

 

Setelah guru menjelaskan materi hidrosfer mengenai sungai, bagian-

bagian sungai, manfaat sungai serta cara mencegah terjadinya pencemaran sungai 

kemudian siswa dikondisikan untuk menuju ke lokasi penelitian kedua yaitu 

sumur warga yang berada diseberang Sungai BTW. Disini guru menjelaskan 

tentang sumur sebagai contoh dari air tanah, manfaat air tanah bagi warga. 

Kegiatan pembelajaran di sumur tersebut bisa di lihat pada gambar 4.9. 
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Sumber : Hasil penelitian tahun 2015 

Gambar 4.9 Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Kedua di Sumur. 

Kemudian siswa beserta guru berangkat menuju Bendungan Slinga, 

setelah sampai di Bendungan Slinga guru melakukan pengkondisian, guru 

kembali mengabsen siswa dan memotivasi peserta didik akan pentingnya materi 

yang akan disampaikan. Materi pokok yang diambil pada pembelajaran dengan 

memanfaatkan Bendungan Slinga sebagai contoh danau buatan, potensi dan 

kerusakan danau.  

Pada kegiatan ini, siswa memperhatikan penjelasan mengenai kondisi 

sekitar Bendungan Slinga dengan mendengarkan penjelasan dari guru dan 

membaca lembar materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi yang 

disampaikan guru diantaranya mengenai sumber air Bendungan, pemanfaatan 

Bendungan, kerusakan dan potensi yang ada di Bendungan Slinga. Siswa 

mengikuti pembelajaran dan memperhatikan penjelasan dengan seksama. Peserta 

didik cukup aktif dalam bertanya kepada guru, dalam melakukan pengamatan di 

Bendungan Slinga, siswa mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan Bendungan Slinga. Beberapa dapat diamati secara lansung namun 
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beberapa perlu bertanya kepada guru. Kebanyakan pertanyaan yang diajukan 

siswa mengenai usaha pelestarian dan pemanfaatan Bendungan Slinga. 

Kemudian siswa mendiskusikan tentang permasalahan lingkungan sekitar 

Bendungan, serta memberikan solusi usaha pelestarian yang dilakukan. Peserta 

didik juga mendeskripsikan tentang pemanfaatan Bendungan Slinga. Pada saat 

kegiatan pembelajaran peneliti melakukan observasi untuk mengetahui aktivitas 

belajar siswa pada saat dilakukan pembelajaran outdoor study. 

Langkah akhir dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai 

BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagi sumber belajar ini, peneliti menutup 

kegiatan pembelajaran dengan membantu siswa mereflesikan apa saja yang 

diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Kemudian kembali mengabsen siswa dan 

mengkondisikan untuk kembali ke sekolah. Proses pembelajaran outdoor study 

yang dilaksanakan di Bendungan Slinga pada kelas eksperimen dapat dilihat pada 

gambar 4.10. 

 
 Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Gambar 4.10. Siswa Mengamati Kondisi Bendungan Slinga 
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c. Pertemuan Ketiga 

Pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir, peneliti terlebih dahulu 

mengkondisikan siswa, setelah itu mengabsen siswa. Guru terlebih dahulu 

mengulas materi yang sudah diajarkan pada 2 pertemuan sebelumnya. Pertemuan 

ketiga merupakan pertemuan terakhir yang merupakan tahap evaluasi posttest. 

Posttest dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar. Soal posttest 

berjumlah 20 butir pilihan ganda dengan alokasi waktu 30 menit. Setelah 

melaksanakan posttest peserta didik diminta untuk mengisi angket tanggapan 

siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai BTW, 

sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar. Tujuan pemberian angket 

adalah untuk mengetahui umpan balik peserta didik terhadap pembelajaran 

dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai 

sumber belajar. Soal angket berjumlah 10 butir dengan alokasi waktu 10 menit. 

Pelaksanaan kegiatan posttest dapat di lihat pada gambar 4.11. 

 
Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Gambar 4.11 Siswa Mengerjakan Soal post test 
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8) Analisis Hasil Belajar Siswa 

a. Perhitungan Hasil Belajar Kognitif 

Penilaian hasil belajar dalam penelitian menggunakan N-gain untuk 

mengetahui hasil belajar ranah kognitif pemanfaatan Sungai BTW, sumur dan 

Bendungan Slinga sebagai sumber belajar IPS dari nilai pretest sebelum 

pembelajaran dan nilai posttest setelah pembelajaran. Hasil uji N-gain disajikan 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Uji N-Gain Data Nilai Hasil Belajar Ranah Kognitif Kelas  VII D 

No Keterangan  Pre test Post test 

1 Jumlah siswa 34 34 

2 Rata-rata nilai 58,24 73,68 

3 Nilai terendah 40 60 

3 Nilai tertinggi 75 90 

4 Jumlah siswa tuntas 4 28 

5 Jumlah siswa tidak tuntas 30 6 

6 N-gain 0,37 

Sedang 7 Kriteria N-gain 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Hasil analisis N-gain data nilai pretest dan posttest kelas VII D diperoleh 

sebesar 0,37 maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dan 

setelah pembelajaran dengan kriteria sedang. 
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b. Uji Perbedaan rata-rata Hasil pretest dan posttest 

 Uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar IPS bertujuan untuk mengetahui 

apakah hasil belajar meningkat antara pretest dan posttest. Digunakan untuk 

mengetahui bahwa nilai posttest lebih baik dari pada nilai pretest sehingga akan 

terlihat peningkatan nilai antara sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan Sungai BTW, sumur, dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar dan sesudah pembelajaran. Uji perbedaan ini diketahui hipotesisnya 

sebagai berikut: 

  

Ho  :       berarti nilai rata-rata posttest lebih besar daripada nilai rata-rata 

pretest. 

Ha :       berarti nilai rata-rata posttest lebih kecil daripada nilai rata-rata 

pretest. 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung  = 11,2376 dan t tabel = 2,00 

dengan dk = (34 − 1) = 33 dan α = 5%. Karena t berada pada daerah penolakan 

Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil pretest dan posttest atau 

hasil posttest lebih besar dibandingkan dengan hasil pretest. 
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c. Uji Normalitas Hasil Belajar (Pretest dan Posttest) 

Analisis data normalitas hasil belajar pretest posttest ranah kognitif dapat 

dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

 Tabel 4.3 Analisis  Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

Data Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kriteria 

Pretest VII D 5,987 7,815 Normal 

Posttest VII D 3,602 7,815 Normal 

Sumber : Hasil Penelitian 2015 

Hasil analisis uji normalitas hasil belajar pada tabel 4.3 diperoleh nilai 

X
2

hitung  pada  nilai pre test dan post test kelas penerapan lebih kecil dari X
2
tabel  

dengan dk = n - 1 = 6 – 3 = 3dan α = 5% sebesar 7,81, sehingga dapat dikatakan 

data nilai nilai pretest dan posttest terdistribusi normal. 

9) Analisis Tanggapan Siswa 

Penyebaran angket dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar IPS. Hasil 

penyebaran angket dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap Pembelajaran 

Interval Persentase (%) Kriteria Jumlah siswa 

81,26 - 100,00% Sangat setuju 14 

62,51 - 81,25% Setuju 20 

43,76 - 62,50% Kurang setuju 0 

25,00 - 43,75% Tidak setuju 0 

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2015 
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Hasil tanggapan siswa kelas VII D terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar masuk dalam kriteria sangat setuju dengan jumlah 14 siswa yang memilih 

dan 20 siswa memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

memanfaatkan Sungai BTW, Sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar lebih menarik dan menyenangkan. 

10) Analisis aktivitas siswa  

Penilaian aktivitas siswa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh outdoor study terhadap aktivitas siswa selama 

pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

sebagai sumber belajar IPS. Hasil analisis aktivitas siswa dilihat pada tabel 4.5. 

Table 4.5 Hasil Analisis Aktivitas Siswa 

Interval Persentase (%) 
Kriteria 

Jumlah 

siswa 

81,26 - 100,00% Sangat aktif 13 

62,51 - 81,25% Aktif 21 

43,76 - 62,50% Cukup aktif 0 

25,00 - 43,75% Kurang aktif 0 

Sumber : Hasil penelitian data tahun 2015 

Hasil lembar observasi aktivitas siswa kelas VII D terhadap pembelajaran 

dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai 

sumber belajar masuk dalam kriteria sangat aktif dengan jumlah 13 siswa. 

Selanjutnya 21 siswa termasuk dalam kategori aktif. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

sebagai sumber belajar lebih menarik dan menyenangkan. 
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B. Pembahasan 

Metode pembelajaran outdoor study sengaja dipilih untuk memberikan 

pembelajaran yang bervariasi pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Bukateja. 

Hasil belajar yang dicapai dalam implementasi outdoor study pada mata pelajaran 

IPS materi hidrosfer dengan pemanfaatan Sungai BTW, sumur dan Bendungan 

Slinga sebagai sumber belajar IPS kelas VII D SMP Negeri 2 Bukateja merupakan 

kegiatan siswa di luar sekolah yang menjadikan siswa lebih mudah memahami 

materi pelajaran khususnya pelajaran IPS materi pokok hidrosfer. Pada penelitian 

ini terdapat dua masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar IPS kelas VII D dan bagaimana hasil belajar memanfaatkan Sungai BTW, 

sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar. 

1. Pelaksanaan Pemanfaatan Sungai BTW, Sumur dan Bendungan Slinga 

sebagai Lokasi Outdoor Study. 

Mata pelajaran IPS merupakan ilmu yang mempelajari interaksi manusia 

dengan  lingkungan sekitarnya. Materi pada mata pelajaran IPS pada umumnya 

terjadi pada individu dalam sehari-hari oleh karena itu sumber belajar IPS tidak 

hanya berasal dari buku dan penjelasan guru saja namun sumber belajar bisa 

diperoleh dari lingkungan sekitar di luar kelas. Pelaksanaan pembelajaran di luar 

kelas tidak dilakukan pada setiap kali pertemuan namun hanya beberapa kali 

dengan menyesuaikan materi yang akan disampaikan serta untuk mengurangi rasa 

jenuh siswa saat belajar di dalam kelas dan untuk mempelajari objek secara 
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langsung di lapangan. Ketika siswa belajar di luar kelas, siswa mengamati materi 

dalam buku pelajaran secara lansung di lapangan sehingga mereka akan mudah 

memahami materi tersebut dan tidak akan mudah lupa dengan materi yang telah 

dipelajari. 

Pelaksanaan outdoor study pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer 

dengan pemanfaatan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar dalam hal ini lingkungan alam dimanfaatkan sebagai sumber belajar yaitu 

lingkungan yang berupa perairan darat, dapat menjadi sumber belajar pada materi 

hidrosfer. Pemilihan lokasi Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

dikarenakan lokasinya yang sangat dekat dari sekolah, selain itu juga materi yang 

disampaikan adalah pokok bahasan hidrosfer (perairan darat) sehingga cocok jika 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi outdoor study 

pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer di SMP Negeri 2 Bukateja, Purbalingga. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VII SMP Negeri 2 Bukateja 

tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 8 kelas. Kelas VII D merupakan kelas 

eksperimen yang akan melakukan outdoor study dengan memanfaatkan Sungai 

BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber belajar. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pembelajaran di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga dilaksanakan pada 

pertemuan kedua dengan materi ajar sungai, air tanah dan danau buatan, potensi 

dan kerusakannya. Pertemuan sebelumnya pertemuan pertama materi ajar yang 

disampaikan dengan metode ceramah adalah siklus hidrologi dan klasifikasi 
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sungai, bagian-bagian sungai, air tanah, danau, rawa dan laut serta pelaksanaan 

pretest. Pertemuan ketiga adalah pelaksanaan posttest yang dilakukan untuk 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum outdoor study dan setelah 

pembelajaran outdoor study. 

Pembelajaran di luar kelas ini peserta didik aktif dalam bertanya kepada 

guru. Kegiatan pengamatan di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga siswa 

mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan materi. Kebanyakan 

pertanyaan yang diajukan siswa mengenai usaha pelestarian dan pemanfaataan.  

Implementasi outdoor study dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur 

dan Bendungan Slinga sebagi sumber belajar lebih efektif diterapkan pada mata 

pelajaran IPS khususnya materi hidrosfer terbukti dengan meningkatnya hasil 

belajar. Siswa menjadi lebih aktif dan tertarik. Dari hasil pembahasan  dapat 

dikatakan bahwa implementasi outdoor study pada mata pelajaran IPS materi 

hidrosfer sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dilihat dari keaktifan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran dan angket tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga yang sangat baik. 

Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dan tertarik dalam kegiatan 

pembelajaran di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga. 
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2. Hasil Belajar Siswa Dalam Pelaksanaan Outdoor Study pada Mata 

Pelajaran IPS Materi Hidrosfer. 

Berdasarkan hasil analisis untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

ranah kognitif siswa maka nilai pretest dan posttest di uji N-gain. Hasil yang 

diperoleh dari pengujian nilai N-gain relatif dari nilai pretest dan posttest sebesar 

0,37 maka peningkatan hasil belajar termasuk dalam kategori sedang.  

Hasil belajar kognitif siswa setelah diuji N-gain, maka data nilai pretest 

dan posttest diuji t untuk mengetahui perbedaan signifikan antara nilai pretest dan 

nilai posttest. Dari hasil uji normalitas data pretest diperoleh hasil x
2
hitung sebesar 

5,98 sedangkan x
2
tabel sebesar 7,81 sehingga x

2
hitung < x

2
tabel maka dapat diketahui 

bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas nilai posttest juga data 

berdistribusi normal dengan x
2

hitung 3,60 danx
2

tabel sebesar 7,81. Hasil analisis uji 

tdiperoleh nilai sebesar 11,24 menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar yang 

diperoleh siswa terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai pretest dan nilai 

posttest.Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan hasil belajar siswa 

setelah melakukan outdoor study dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan 

Bendungan Slinga sebagai sumber belajar IPS pada materi hidrosfer. 

Keaktifan siswa diukur dengan lembar observasi keaktifan siswa . Hal ini 

dapat dilihat dari aktivitas siswa pada saat pembelajaran, pembelajaran dengan 

memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga sebagai sumber 

belajar siswa lebih aktif dalam mengamati kondisi lingkungan sekitar. Siswa lebih 
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aktif bertanya kepada guru. Selain itu siswa juga lebih aktif berpendapat saat 

kegiatan diskusi.  

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi 

pemahaman materi yang dipelajari. Siswa yang semakin aktif dalam proses 

pembelajaran, maka siswa lebih memahami materi yang dipelajari. Hasil belajar 

tinggi dapat diperoleh jika siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran ini membuat siswa lebih memahami materi karena 

pembelajaran mengajak siswa secara langsung terlibat dengan alam. Dengan 

pelaksanaan outdoor study, materi yang ada dalam pembelajaran dapat dilihat dan 

dipelajari secara langsung sehingga mengurangi kejenuhan siswa yang 

menjadikan siswa menjadi sulit menerima pelajaran. Hal ini menjadikan materi 

pelajaran tersebut hanya berada dalam benak siswa tanpa dapat mengamati karena 

pengalaman langsung pada umumnya serta membuat siswa menjadi pasif karena 

mengalami kejenuhan dengan pembelajaran yang berada di dalam kelas setiap 

harinya. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa implementasi outdoor study pada mata 

pelajaran IPS yang berlokasi di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, keaktifan siswa serta minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran IPS karena metode pembelajaran langsung merupakan 

pembelajaran yang mudah dimengerti oleh siswa. Pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan dapat menjadi alternatif pembelajaran untuk 

mengurangi kejenuhan siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Implementasi outdoor study pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer yang 

dilaksanakan di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga merupakan 

salah satu bentuk perairan darat sehingga sesuai dengan materi yang 

diajarkan pada materi hidrosfer. Pelaksananan penelitian ini ada 3 

pertemuan yaitu pertemuan pertama di dalam kelas, pertemuan kedua di 

luar kelas yaitu pembelajaran di Sungai BTW, sumur dan Bendungan 

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

yaitu dpenyampaian materi hidrosfer dan pelaksanaan pretest, pertemuan 

kedua adalah kegiatan outdoor study di Sungai BTW, sumur dan 

Bendungan Slinga, dan pada pertemuan ketiga diadakan posttest. 

Pembelajaran outdoor study di Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

menjadikan siswa lebih aktif dalam bertanya kepada guru jika 

dibandingkan dengan pada saat penyampaian materi hidrosfer di dalam 

kelas. Peserta didik lebih serius dalam mendengarkan semua penjelasan 

menegenai Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga. Peserta didik 

cukup aktif dalam bertanya kepada peneliti atau kepada guru. Peserta didik 

dapat berdiskusi dengan baik dengan peserta didik yang lain. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran outdoor study di 



 
 

85 
 

Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga berjalan dengan baik dan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena dapat menghilangkan 

kejenuhan saat siswa belajar di dalam kelas.  

2. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah pelaksanaan outdoor 

study dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

sebagai sumber belajar jika dibandingkan dengan pada saat penyampaian 

materi hidrosfer di dalam kelas. Hasil pretest lebih rendah dari hasil  

posttest yang dilaksanakan pada kelas VII D. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan 

Slinga sebagai sumber belajar outdoor study dapat diterapkan sebagai 

alternatif pembelajaran IPS karena siswa dapat belajar secara langsung 

mengenaik objek yang dipelajari sesuai dengan materi yang diajarkan. 

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. 

2. Implementasi outdoor study pada mata pelajaran IPS materi hidrosfer 

dengan memanfaatkan Sungai BTW, sumur dan Bendungan Slinga 

sebagai sumber belajar outdoor study harus lebih persiapkan dari segi 

waktu dan biaya. Guru harus mempersiapkan semua yang diperlukan 

dalam pembelajaran outdoor study. Semua harus dipersiapkan dengan baik 
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agar pembelajaran outdoor study dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran sehingga guru perlu 

mempertimbangkan waktu sebelum dilaksanakannya 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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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII D 

No Nama Siswa 

1 Afifah Dewi Safitri 

2 Afri Kurniawan 

3 Andre Ardi Riansyah 

4 Andy Rachman 

5 Candra Purnomo 

6 Dadang Utomo 

7 Dewi Ary Wijayanti 

8 Dina Wahyuningsih 

9 Dinda Kartika Sari 

10 Fatkhur Rokhim Mursid 

11 Felinda Safitri 

12 Ferian Aminudin 

13 Gustina Panca 

14 Ibnu Salam 

15 Ika Utari Kurnianingsih 

16 Irfan Hari Purnomo 

17 Irma Ramadani 

18 Khoirul Annam 

19 Khotifah Anis Rahmawati 

20 Mochamad Hasan Arif 

21 Musrifah 

22 Naufal Amar Mahdi 

23 Nur Aziatun Zahro 

24 Nurchamidah 

25 Prio Santoso 

26 Ragil Yulisetyowati 

27 Riyan Hidayatulloh 

28 Rizqi Wahyuni 

29 Sekar Ayu Kinasih 

30 Supriyatin 

31 Wahyu Aji Santoso 

32 Wahyu Khusnaeni 

33 Yahya Kurniawan 

34 Zein Elfan Alifiansyah 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah :     SMP N 2 BUKATEJA 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas  / semester : VII / 2 

Standar Kompetensi : 4.  Memahami usaha manusia untuk memahami 

lingkngannya. 

Kompetensi Dasar : 4.4  Mendeskripsikan gejala – gejala yang terjadi 

di hidrosfer serta dampaknya terhadap 

kehidupan. 

Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran ( 3 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran. 

 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan siklus hidrologi dan bagian – bagiannya. 

2. Mengklasifikasikan bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta 

pemanfaatannya. 

3. Menjelaskan manfaat adanya sungai serta dampak dari pencemaran sungai. 

4. Menjelaskan manfaat adanya danau buatan. 
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 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin  

Rasa hormat  

Tanggung jawab  

 

B. Materi Pelajaran. 

1. Siklus hidrologi dan bagian – bagiannya. 

2. Bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. 

3. Manfaat sungai dan cara menanggulangi pencemaran sungai. 

4. Manfaat danau buatan. 

C. Metode Pembelajaran. 

1. Outdoor Study
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A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

 

PERTEMUAN 1 

 

No. Tahapan 

Kegiatan 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Pendahuluan  Apersepsi  

-Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama. 

Memeriksa kehadiran siswa, memeriksa 

kebersihan dan kerapian kelas. 

-Sebutkan bencana alam yang pernah terjadi di 

wilayah Indonesia 

Motivasi 

-Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

10 

Menit 

2. Kegiatan Inti  Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas tentang materi 

yang akan dipelajari dari 

pembelajaran yang dilaksanakan 

diluar kelas, yaitu : Sungai BTW, 

Sumur (Air Tanah) dan Bendungan 

Slinga (Danau Buatan) 

 Melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam kegiatan pembelajaran 

outdoor study. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik dalam 

pembelajaran cooperative melalui 

langkah-langkah :  

1. Guru menyampaikan materi 

tentang siklus hidrologi, sungai, air 

tanah dan danau buatan disertai 

dengan pengamatan secara 

langsung.  

 Guru memberi kesempatan kepada 

masing-masing siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang 

dimengerti selama proses 

55 

Menit 



 
 

93 
 

pembelajaran berlangsung. 

 Guru menyuruh siswa mengamati 

objek-objek pembelajaran, yaitu : 

Sungai BTW, Sumur dan 

Bendungan Slinga. 

 Guru meminta kepada semua siswa 

untuk mencatat hal-hal penting 

yang disampaikan guru selama 

pembelajaran berlangsung. 

 Guru memfasilitasi peserta didik 

untuk menumbuhkan rasa cinta 

tanah air serta tanggung jawab 

khususnya yang berkaitan dengan 

pelestarian Sungai, Sumur dan 

Bendungan Slinga. 

 

 Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-

hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya 

jawab memberikan penguatan  dan 

kesimpulan. 

 

3. Penutup  Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Guru sendiri atau bersama siswa 

membuat kesimpulan. 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa 

bersama. 

15 

menit 

D. Sumber Belajar. 

1. Buku IPS pegangan siswa 

2. Buku Referensi lain yang lelevan 

3. Sungai BTW 

4. Sumur (Air Tanah) 

5. Bendungan Slinga (Danau Buatan) 

 

 



 
 

94 
 

 

E. Penilaian. 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mendeskripsikan siklus 

hidrologi dan bagian-

bagiannya. 

 

 Mengklasifikasikan 

bentuk-bentuk tubuh air 

permukaan dan air tanah 

serta pemanfaatannya. 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan manfaat 

adanya sungai serta 

dampak dari pencemaran 

sungai. 

 

 

 

 

 Menjelaskan manfaat 

adanya danau buatan. 

Tes lisan 

 

 

 

Tes lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes lisan 

 

 

 

 

 

 

Tes lisan 

 Daftar 
pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelaskan siklus hidrologi ! 

 

 

 

 Sebutkan bentuk-bentuk tubuh 

air permukaan ! 

 Sebutkan salah satu contoh 

yang disebut air tanah! 

 Apa manfaat sumur bagi 

kehidupan masyarakat sehari-

hari. 

 

 

 Berasal dari mana air sungai 

BTW ? 

 Jika sungai BTW tercemar, 

bagaimana cara 

menanggulanginya ? 

 Apa manfaat adanya sungai 

BTW bagi masyarakat sekitar ? 

 Sebutkan contoh danau buatan 

yang ada di kab. Purbalingga 

 Apa manfaat dari adanya 

bendungan Slinga ? 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

 

 

( Sri Pujiarti, S.Pd ) 

 

  

Peneliti 

 

 

 

 

( Revina Novanti) 
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Lampiran 3 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA 

Variabel  Indikator  Jumlah soal Nomor soal 

Pembelajaran 

melalui metode 

outdoor study  

1. Kesan siswa 

terhadap 

pembelajaran 

outdoor study 

 

2. Aktivitas 

siswa selama 

mengikuti 

pembelajaran 

melalui 

metode 

outdoor study 

3 

 

 

 

 

 

7 

1,2,3 

 

 

 

 

 

4,5,6,7,8,9,10 

 

Lampiran 4 

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP METODE OUTDOOR STUDY 

PADA MATA PELAJARAN IPS MATERI HIDROSFER SISWA KELAS VII 

SMP N 2 BUKATEJA, PURBALINGGA 

Nama  : 

Nomor Absen  : 

Kelas   : 

Petunjuk pengisian lembar angket 

1. Tuliskan nama, nomor absen dan kelasmu terlebih dahulu 

2. Bacalah pernyataan berikut dengan cermat 

3. Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan : 

Tanda pada kolom SS berarti “Sangat Setuju”, S berarti “Setuju”, SK 

berarti “Kurang Setuju” dan TS berarti “Tidak Setuju”. 

4. Isilah saran pada kolom setiap pernyataan 
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No

.  

Pernyataan Tanggapan  Saran 

SS S SK TS 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study (di luar kelas) menyenangkan bagi 

saya 

     

2. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya termotivasi untuk 

belajar 

     

3. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari 

     

4. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study melatih saya untuk berani bertanya 

dan menjawab pertanyaan guru atau teman 

     

5. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya berani 

mengemukakan pendapat 

     

6. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya lebih paham 

terhadap materi 

     

7. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya lebih mengenal 

lingkungan 

     

8. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya sadar terhadap 

pentingnya pelestarian sungai 

     

9. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study membuat saya untuk lebih aktif 

     

10. Pembelajaran dengan menggunakan metode 

outdoor study berlangsung lebih menyenangkan 
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Lampiran 5 

KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR 

SISWA DALAM PEMBELAJARAN OUTDOOR STUDY PADA MATA 

PELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 2 BUKATEJA PURBALINGGA 

 

No. Variabel  Sub Variabel  Indikator  No. Item 

lembar 

observasi  

1. Aktivitas 

belajar siswa 

a. Aktivitas pada 

tahap 

persiapan 

 Aktivitas siswa dalam 

membawa perlengkapan 

kegiatan belajar mengajar 

di luar kelas sesuai dengan 

materi. 

 Aktivitas siswa dalam 

membawa bahan ajar yang 

relevan. 

 

  b. Aktivitas pada 

tahap 

pelaksanaan 

 Aktivitas siswa dalam 

kerjasama kelompok. 

 Aktivitas siswa dalam 

mengajukan pertanyaaan. 

 

  c. Aktivitas pada 

tahap akhir 

pembelajaran 

 Aktivitas siswa dalam 

memberikan kesimpulan 

pembelajaran 

 

 

Lampiran 6 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN OUTDOOR STUDY PADA MATA PELAJARAN IPS DI 

SMP NEGERI 2 BUKATEJA PURBALINGGA 

Nama   : 

Kelas/semester : 

Mata pelajaran : 

Materi   : 

No

. 

Aspek yang diamati Skor 

I Aktivitas pada tahap persiapan 1 2 3 4 
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1. Aktivitas siswa dalam membawa perlengkapan kegiatan 

belajar mengajar di luar kelas sesuai dengan materi 

    

2. Aktivitas siswa dalam membawa bahan ajar yang relevan     

II Aktivitas pada tahap pelaksanaan     

1. Aktivitas siswa dalam kerjasama kelompok     

2. Aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaaan     

III Aktivitas pada tahap akhir diskusi     

1. Aktivitas siswa dalam memberikan kesimpulan 

pembelajaran 

    

Keterangan : 

1. Bacalah rubrik observasi aktivitas belajar siswa sebelum melakukan 

pengamatan 

2. Berilah tanda (√) pada kolom skor 1,2,3 atau 4 pada setiap indikator 

3. Kriteria “Kurang Aktif” untuk skor 1 

Kriteria “Cukup Aktif” untuk skor 2 

Kriteria “Aktif” untuk skor 3 

Kriteria “Sangat Aktif” untuk skor 4 

 

Lampiran 7 

Rubrik lembar penilaian aktivitas belajar siswa pada metode outdoor study 

1. Aktivitas pada tahap persiapan 

No.  Jenis kegiatan Indikator pengamatan Kriteria Skor  
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1. Aktivitas siswa 

dalam membawa 

perlengkapan 

kegiatan belajar 

mengajar di luar 

kelas sesuai dengan 

materi 

1. Siswa membawa 

perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk 

kegiatan belajar 

mengajar di luar kelas 

sesuai dengan materi. 

Misalnya alat tulis, 

lembar kerja, materi 

hidrosfer. 

2. Siswa membawa 2 

jenis perlengkapan 

outdoor study. 

3. Siswa hanya 

membawa 1 jenis 

perlengkapan outdoor 

study. 

4. Siswa tidak membawa 

perlengkapan outdoor 

study. 

  

2. Aktivitas siswa 

dalam membawa 

bahan ajar yang 

relevan 

1. Siswa menyiapkan 3 

bahan ajar yang 

relevan. 

2. Siswa menyiapkan 2 

bahan ajar yang 

relevan. 

3. Siswa menyiapkan 1 

bahan ajar yang 

relevan. 

4. Siswa tidak 

menyiapkan bahan ajar 

yang relevan. 

  

 

II. aktivitas pada tahap pelaksanaan 

No.  Jenis kegiatan Indikator pengamatan Kriteria Skor  
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1. Aktivitas siswa 

dalam kerjasama 

kelompok 

1. Siswa selalu aktif 

berkerjasama dengan 

anggota 

kelompoknya, dengan 

selalu berkomunikasi. 

2. Siswa berkerjasama 

hanya dengan 

beberapa orang dalam 

kelompoknya, dan 

jarang berkomunikasi. 

3. Siswa berkerjasama 

hanya dengan 1 orang 

dalam kelompoknya. 

4. Siswa tidak aktif 

berkerjasama dengan 

kelompoknya. 

  

 2. Aktivitas 

siswa dalam 

mengajukan 

pertanyaaan 

1. Siswa selalu aktif 

dalam mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru pada saat 

penyampaian materi. 

2. Terdapat beberapa 

siswa yang 

mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru pada saat 

penyampaian materi. 

3. Hanya terdapat 1 

siswa yang 

mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru pada saat 

penyampaian materi. 

4. Tidak adanya siswa 

yang mengajukan 

pertanyaan kepada 

guru pada saat 

penyampaian materi. 
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III. aktivitas pada tahap akhir 

No. Jenis Kegiatan Indikator Pengamatan Kriteria  Skor  

1. Aktivitas siswa 

dalam memberikan 

kesimpulan 

pembelajaran 

1. Siswa memberikan 

kesimpulan terkait 

materi dengan jelas 

dan menggunakan 

bahasa yang mudah 

dipahami. 

2. Siswa memberikan 

kesimpulan terkait 

materi tetapi ragu-ragu 

dan menggunakan 

bahasa yang sukar 

dipahami. 

3. Siswa memberikan 

kesimpulan tidak 

terkait dengan materi 

4. Siswa tidak 

memberikan 

kesimpulan sama 

sekali 

  

 

Lampiran 8 

Kisi-kisi soal Pilihan Ganda 

No. Kompetensi Dasar Materi  Jumlah soal tes 

pilihan ganda 

1. Mendeskripsikan siklus hidrologi 

dan bagian-bagiannya. 

Hidrosfer 13 

2. Mengklasifikasikan bentuk-

bentuk tubuh air permukaan dan 

air tanah serta pemanfaatannya. 

Hidrosfer  11 

3. Menjelaskan tentang danau. Hidrosfer  5 

4. Mendeskripsikan manfaat danau 

buatan (waduk). 

Hidrosfer  1 

Jumlah Soal 30 
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA 

 

1. Sebagian besar air yang terdapat di permukaan bumi berupa 

a. Air asin     c. Salju  

b. Air tawar      d. Sungai  

 

2. Air tanah dalam (artesis) terdapat di 

a. Antara dua lapisan kedap air  c. Lapisan kedap air 

b. Lapisan batuan pasir   d. Tembus air 

 

3. Bagian alur sungai yang terdekat dengan muara sungai disebut . . . 

a. Alur     c. Hilir  

b. DAS     d. Hulu  

 

4. Danau yang terbentuk karena terpotongnya meander sungai disebut danau 

. . . 

a. Laguna     c. Tektonik  

b. Oxbow     d. Vulkanik  

 

5. Perembesan air ke dalam tanah merupakan peristiwa . . . 

a. Evaporasi     c. Kondensasi  

b. Infiltrasi       d. Transportasi  

 

6. Pola aliran yang berkembang di daerah lipatan adalah pola . . . 

a. Dendritik     c. Rectangular   

b. Radial      d. Trellis 

 

7. Banjir di Jakarta selain disebabkan curah hujan yang tinggi juga di picu 

faktor . . . 

a. Kepadatan penduduk 

b. Kerusakan hutan di hulu DAS 

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

d. Tingkat pencemaran yang tinggi 

 

8. Bagian sungai yang hampir tidak ada lagi proses erosi adalah bagian . . . 

a. Dekat hutan    c. Hulu  

b. Hilir      d. Tengah  

 

9. Erosi sungai-sungai di Bogor akan mengakibatkan . . . di Jakarta. 

a. Banjir     c. Longsor   

b. Erosi      d. Pendangkalan sungai 
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10. Urutan peristiwa siklus hidrologi adalah . . . 

a. Hujan – uap air – awan – pengembunan – penguapan 

b. Penguapan – uap air – awan – pengembunan – hujan 

c. Penguapan – pengembunan – uap air – hujan 

d. Uap air – pengembunan – penguapan – awan – hujan 

 

11. Seluruh daerah yang airnya di alirkan ke sebuah sungai melalui anak-anak 

sungainya disebut . . . 

a. Daerah aliran sungai   c. Daerah delta sungai 

b. Daerah bantaran sungai   d. Daerah lembah sungai 

 

12. Yang dimaksud danau karst adalah . . . 

a. Danau yang terjadi didalam kapur 

b. Danau yang terjadi karena erosi dan gletser 

c. Danau akibat letusan gunung api yang menimbulkan kawah 

d. Danau yang terjadi akibat turunnya permukaan bumi karena tenaga 

tektonik 

 

13. Tanah basah yang selalu digenangi air karena letaknya lebih rendah dari 

pada daerah sekitarnya atau karena kekurangan drainase disebut . . . 

a. Danau     c. Rawa   

b. Laut      d. Sungai  

 

14. Air tanah yang berada diantara permukaan bumi dan lapisan permeabel 

dinamakan . . . 

a. Air tanah artesis    c. Air tanah dalam 

b. Air tanah bebas    d. Air tanah tertekan 

 

15. Di bawah ini yang termasuk air tanah bebas ialah . . . 

a. Air artesis     c. Air sumur  

b. Air akuifer     d. Sumur bor sampai ratusan 

meter 

 

16. Semburan air dari dalam tanah menjadi panas karena . . . 

a. Adanya zat tertentu   c. Panas dari sinar matahari 

b. Panas magma    d. Pembakaran oleh tanah 

 

17. Sungai yang hanya mengalir pada saat hujan dan beberapa saat setelah 

hujan berhenti disebut sungai . . . 

a. Ephimeral     c. Pherenial     

b. Intermiten     d. Periodik 

 

18. Air sumur yang berada di rumah - rumah penduduk merupakan jenis air 

tanah . . . 

a. Freartir     c. Impermeabel 

b. Artesis     d. Turbir 
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19. Yang dimaksud air tanah adalah . . . 

a. Air yang mengalir di dalam rongga tanah 

b. Air yang berada di permukaan tanah 

c. Air yang berada di dalam lapisan kedap air 

d. Air yang tersimpan di dalam perut bumi 

 

20. Dalam siklus hidrologi, air yang mengalir di bawah permukaan tanah 

menuju ke tubuh air (laut, danau, dan rawa) disebut . . . . 

a. Perkolasi     c. Presipitasi 

b. Infiltrasi     d. Kondensasi 

 

21. Air yang ada di sungai BTW berasal dari saluran irigasi . . . 

a. Bendungan Selinga   c. Waduk Mrica 

b. Waduk Gajah Mungkur   d. Waduk Saguling  

 

22. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan manfaat danau adalah . . . 

a. Sebagai tempat rekreasi  c. Sebagai pengendali air 

b. Sebagai pembangkit listrik d.Sebagai tempat pembuangan 

sampah 

 

23. Waduk Mrica yang berada di kabupaten Banjarnegara termasuk dalam 

danau . . . 

a. Danau Vulkanik    c. Danau Karst 

b. Danau Buatan    d. Danau Tektovulkanik 

 

24. Sungai BTW dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai . . . 

a. Pengairan sawah    c. Tempat mencuci baju 

b. Tempat rekreasi     d. Tempat pembuangan 

sampah 

 

25. Proses perembesan air ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah atau 

batuan disebut . . . 

a. Kondensasi    c. Infiltrasi   

b. Transpirasi     d. Run off 

 

26. Sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan adalah . . . 

a. Sungai hujan    c. Sungai mata air 

b. Sungai gletser    d. Sungai campuran 

 

27. Pola aliran sungai BTW termasuk dalam pola aliran 

a. Dendritik     c. Rectangular   

b. Trellis      d. Radial  
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28. Dibawah ini yang termasuk manfaat air tanah bagi kehidupan manusia 

adalah . . . 

a. Sebagai kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk mandi, mencuci, 

memasak, dan air minum. 

b. Sebagai pembangkit listrik 

c. Sebagai tempat pembuangan air 

d. Sebagai tempat rekreasi 

 

29. Lebih dari 98% air yang terdapat di daratan adalah air tanah, air tanah ini 

terdapat pada lapisan tanah yang disebut . . . 

a. Infiltrasi      c. Akifer (aquifer) 

b. Kondensasi      d. Transpirasi  

 

30. Danau buatan terjadi akibat adanya . . . 

a. Kombinasi kerja antara angin dan ombak 

b. proses solusi atau pelarutan kapur oleh air 

c. Pembendungan sungai yang dilakukan oleh manusia 

d. Pemotongan meander sehingga terbentuk sisa aliran yang tertinggal 

 

Lampiran 10 

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN DAN 

DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Y Y
2

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

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625

1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 576

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23 529

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 625

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 22 484

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 441

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 22 484

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 441

0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 21 441

0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 20 400

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 21 441

1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 441

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22 484

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 400

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 324

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 324

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 16 256

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 196

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 12 144

0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 12 144

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 100

0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 121

0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 12 144

1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 121

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 9 81

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 100

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 11 121

15 28 10 9 10 10 27 17 25 17 27 26 24 8 23 23 10 28 25 22 32 26 25 26 21 32 19 28 24 24 641 13079

15 28 10 9 10 10 27 17 25 17 27 26 24 8 23 23 10 28 25 22 32 26 25 26 21 32 19 28 24 24

284 437 183 133 152 167 453 317 419 326 412 439 393 133 386 412 157 448 438 365 514 444 433 442 369 525 343 471 429 403

0,473 -0,084 0,185 0,090 -0,161 0,018 0,672 0,419 0,662 0,506 0,121 0,139 0,555 0,336 0,679 0,469 0,125 0,373 0,637 0,401 0,386 0,767 0,834 0,741 0,426 0,155 0,545 0,701 0,484 0,675

0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339

Valid
Tidak 

Valid

Tidak 

Valid

Tidak 

Valid

Tidak 

Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid Valid Valid

Tidak 

Valid

Tidak 

Valid
Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid Valid Valid

0,42 0,78 0,28 0,25 0,28 0,28 0,75 0,47 0,69 0,47 0,75 0,72 0,67 0,22 0,64 0,64 0,28 0,78 0,69 0,61 0,89 0,72 0,69 0,72 0,58 0,89 0,53 0,78 0,67 0,67

Sedang Mudah Sukar Sukar Sukar Sukar Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sukar Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang

11 14 6 4 3 4 17 12 17 12 14 16 16 6 16 14 7 15 17 13 17 17 17 17 12 16 12 17 16 16

3 13 3 4 6 5 8 4 6 4 11 10 6 1 5 8 3 11 7 7 13 7 6 7 7 14 5 9 7 6

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

0,47 0,06 0,18 0,00 -0,18 -0,06 0,53 0,47 0,65 0,47 0,18 0,35 0,59 0,29 0,65 0,35 0,24 0,24 0,59 0,35 0,24 0,59 0,65 0,59 0,29 0,12 0,41 0,47 0,53 0,59

Baik Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Baik Baik Baik Baik Jelek Cukup Baik Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Cukup Baik Baik Baik Cukup Jelek Baik Baik Baik Baik

0,44 0,82 0,29 0,26 0,29 0,29 0,79 0,50 0,74 0,50 0,79 0,76 0,71 0,24 0,68 0,68 0,29 0,82 0,74 0,65 0,94 0,76 0,74 0,76 0,62 0,94 0,56 0,82 0,71 0,71

0,56 0,18 0,71 0,74 0,71 0,71 0,21 0,50 0,26 0,50 0,21 0,24 0,29 0,76 0,32 0,32 0,71 0,18 0,26 0,35 0,06 0,24 0,26 0,24 0,38 0,06 0,44 0,18 0,29 0,29

0,25 0,15 0,21 0,19 0,21 0,21 0,16 0,25 0,19 0,25 0,16 0,18 0,21 0,18 0,22 0,22 0,21 0,15 0,19 0,23 0,06 0,18 0,19 0,18 0,24 0,06 0,25 0,15 0,21 0,21

Spq 5,72

Vt 29,24

r11 0,821

Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai

ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT KESUKARAN 

DAN DAYA PEMBEDA SOAL

Nomor Butir Soal Nomor Butir Soal

r11 > r tabel =  Reliabel

Nomor butir soal
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Lampiran 11 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pokok Bahasan : Hidrosfer 

Nama    :  

No. Absen  : 

Kelas    : 

Kerjakan soal pilihan ganda di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 

1. Sebagian besar air yang terdapat di permukaan bumi berupa 

a. Air asin     c. Salju  

b. Air tawar      d. Sungai  

 

2. Banjir di Jakarta selain disebabkan curah hujan yang tinggi juga di picu 

faktor . . . 

a. Kepadatan penduduk 

b. Kerusakan hutan di hulu DAS 

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

d. Tingkat pencemaran yang tinggi 

 

3. Bagian sungai yang hampir tidak ada lagi proses erosi adalah bagian . . . 

a. Dekat hutan    c. Hulu  

b. Hilir      d. Tengah  

 

4. Erosi sungai-sungai di Bogor akan mengakibatkan . . . di Jakarta. 

a. Banjir     c. Longsor   

b. Erosi      d. Pendangkalan sungai 

 

5. Urutan peristiwa siklus hidrologi adalah . . . 

a. Hujan – uap air – awan – pengembunan – penguapan 

b. Penguapan – uap air – awan – pengembunan – hujan 

c. Penguapan – pengembunan – uap air – hujan 

d. Uap air – pengembunan – penguapan – awan – hujan 

 

6. Tanah basah yang selalu digenangi air karena letaknya lebih rendah dari 

pada daerah sekitarnya atau karena kekurangan drainase disebut . . . 

a. Danau     c. Rawa   

b. Laut      d. Sungai  
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7. Di bawah ini yang termasuk air tanah bebas ialah . . . 

a. Air artesis     c. Air sumur  

b. Air akuifer     d. Sumur bor sampai ratusan 

meter 

 

8. Semburan air dari dalam tanah menjadi panas karena . . . 

a. Adanya zat tertentu   c. Panas dari sinar matahari 

b. Panas magma    d. Pembakaran oleh tanah 

 

9. Air sumur yang berada di rumah - rumah penduduk merupakan jenis air 

tanah . . . 

a. Preatis     c. Impermeabel 

b. Artesis     d. Turbir 

 

10. Yang dimaksud air tanah adalah . . . 

a. Air yang mengalir di dalam rongga tanah 

b. Air yang berada di permukaan tanah 

c. Air yang berada di dalam lapisan kedap air 

d. Air yang tersimpan di dalam perut bumi 

 

11. Dalam siklus hidrologi, air yang mengalir di bawah permukaan tanah 

menuju ke tubuh air (laut, danau, dan rawa) disebut . . . . 

a. Perkolasi     c. Presipitasi 

b. Infiltrasi     d. Kondensasi 

 

12. Air yang ada di sungai BTW berasal dari saluran irigasi . . . 

a. Bendungan Selinga   c. Waduk Mrica 

b. Waduk Gajah Mungkur   d. Waduk Saguling  

 

13. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan manfaat danau adalah . . . 

a. Sebagai tempat rekreasi    c. Sebagai pengendali air 

b. Sebagai pembangkit listrik d. Sebagai tempat pembuangan sampah 

 

14. Waduk Mrica yang berada di kabupaten Banjarnegara termasuk dalam 

danau . . . 

a. Danau Vulkanik    c. Danau Karst 

b. Danau Buatan    d. Danau Tektovulkanik 

 

15. Sungai BTW dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai . . . 

a. Pengairan sawah   c. Tempat mencuci baju 

b. Tempat rekreasi    d. Tempat pembuangan sampah 
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16. Proses perembesan air ke dalam lapisan tanah melalui pori-pori tanah atau 

batuan disebut . . . 

a. Kondensasi    c. Infiltrasi   

b. Transpirasi     d. Run off 

 

17. Pola aliran sungai BTW termasuk dalam pola aliran 

a. Dendritik     c. Rectangular   

b. Trellis      d. Radial  

 

18. Dibawah ini yang termasuk manfaat air tanah bagi kehidupan manusia 

adalah . . . 

a. Sebagai kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk mandi, mencuci, 

memasak, dan air minum. 

b. Sebagai pembangkit listrik 

c. Sebagai tempat pembuangan air 

d. Sebagai tempat rekreasi 

 

19. Lebih dari 98% air yang terdapat di daratan adalah air tanah, air tanah ini 

terdapat pada lapisan tanah yang disebut . . . 

a. Infiltrasi      c. Akifer (aquifer) 

b. Kondensasi      d. Transpirasi  

 

20. Danau buatan terjadi akibat adanya . . . 

a. Kombinasi kerja antara angin dan ombak 

b. proses solusi atau pelarutan kapur oleh air 

c. Pembendungan sungai yang dilakukan oleh manusia 

d. Pemotongan meander sehingga terbentuk sisa aliran yang tertinggal 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

34 R-34 75 34 R-34 85

32 R-32 70 32 R-32 80

33 R-33 65 33 R-33 75

30 R-30 55 30 R-30 65

31 R-31 65 31 R-31 70

29 R-29 70 29 R-29 75

27 R-27 65 27 R-27 80

28 R-28 55 28 R-28 70

25 R-25 55 25 R-25 70

26 R-26 75 26 R-26 80

23 R-23 70

24 R-24 45 24 R-24 60

1 R-01 55 1

R-03 80

2 55

DATA NILAI PRE TEST DAN POST  TEST  HASIL  BELAJAR 

SISWA

Kode Nilai

PRE TEST POST TEST

No Kode

R-01 90

R-02 70

Nilai No

2R-02

R-04 65

3 R-03

4 R-04 60 4

55 3

70

R-06 75

R-08 65

5 R-05 60 5

R-07 75

6 R-06 50 6

7 R-07

8 R-08 55 8

65 7

R-05

60

R-10 80

R-12 90

9 R-09 65 9

R-11 70

10 R-10 65 10

11 R-11

12 R-12 65 12

55 11

R-09

70

R-14 75

R-16 75

13 R-13 55 13

R-15 75

14 R-14 55 14

15 R-15

16 R-16 55 16

50 15

R-13

70

R-18 70

R-20 65

17 R-17 50 17

R-19 85

18 R-18 55 18

s2
2

s1
2

= =64,973 56,5285

R-21 70

=1980

=

21 R-21 50 21

22 R-22 60 22 R-22 80

23 R-23 50

n2

58,235

34=

S

x2 73,68=x1

n1 = 34

S = 2505

19 R-19

20 R-20 40 20

60 19

R-17
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Lampiran 13 

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-



-

-

-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

34

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

= 5,987

7,815

5,9874 7,81  

75,50 2,14 0,4839

0,176

70,00 75,00 69,50 1,40 0,4189 0,0650 2,211 4 1,448

64,00 69,00 63,50 0,65 0,2432

8,907 12

0,1757 5,974 7

1,074

58,00 63,00 57,50 -0,09 0,0363 0,2795 9,503 4 3,187

52,00 57,00 51,50 -0,84 0,2983 0,2620

0,1446 4,918 5 0,001

40,00 45,00 39,50

46,00 51,00 45,50 -1,58 0,4429

-2,32 0,4899 0,0470 1,598

35,00 8,1

6,0 34

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

2 0,101

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

UJI  NORMALITAS  DATA  HASIL  PRE TEST

c
2

(a)(k-3)

75,00 5,8

40,00 58,2

Daerah penerimaan 
Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah penerimaan 

Ho

( )





c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 14 

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika c
2
 < c

2
 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( X ) =

Rentang = S =

Banyak kelas = N =

-

-



-

-

-

c²

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

34

Karena c² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

= 3,602

7,815

3,6016 7,81  

90,50 2,24 0,4874

0,244

85,00 90,00 84,50 1,44 0,4250 0,0624 2,121 4 1,666

80,00 84,00 79,50 0,77 0,2807

8,647 11

0,1443 4,906 6

0,640

75,00 79,00 74,50 0,11 0,0436 0,2371 8,061 7 0,140

70,00 74,00 69,50 -0,56 0,2107 0,2543

0,1781 6,057 4 0,699

60,00 64,00 59,50

65,00 69,00 64,50 -1,22 0,3889

-1,89 0,4703 0,0815 2,770

30,00 7,5

6,0 34

Ei Oi
(Oi-Ei)²

Ei

2 0,214

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

Luas Kls. 

Untuk Z

UJI  NORMALITAS  DATA  HASIL  POST TEST

c
2

(a)(k-3)

90,00 5,0

60,00 73,7

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penolakan Ho

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

( )





c

k

1i i

2
ii2

E

EO
   



 
 

112 
 

Lampiran 15 

 

 

 

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Dari data diperoleh:

-

=

Pada a = 5% dengan dk = 34 - 1 = 33 diperoleh t(0.95)(33) = 

3,6 1,69

11,2376

2,00

=
15,44

1,89

=
15,44

=
15,44

65,0
+

56,5
- 0,95 1,38 1,29

34 34

8,06 7,52

34 34 34 34

8,06
+

7,52
- 2 0,47

Standart deviasi (s) 8,06 7,52

t =
58,24 73,68

x 58,24 73,68

Varians (s
2
) 64,9733 56,5285

Jumlah 1980 2505

n 34 34

Sumber variasi PRE TEST POST TEST

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  DATA PRE TEST DAN POST  TEST  

HASIL BELAJAR SISWA

m1 m2

m1 m2

Daerah 
penerimaan Ho

2 2












































2

2

1

1

21

2

2

2

1

21

n

ss
r2

xx
 t 

n

ss
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Lampiran 16 

 

 

 

Hipotesis

Ho : s
2

1 = s
2

2

H1 : s
2

1 = s
2

2

Kriteria:

Ho diterima jika c
2
 hitung < c

2
 (1-a) (k-1)

c
2

(a)(k-1)

Pengujian Hipotesis

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah:

=

Harga satuan B

= (Log S
2 
) S (ni - 1)

= x

=

= (Ln 10) { B - S(ni-1) log Si
2
}

=

=

Untuk a = 5% dengan dk = k - 1 = 2 - 1 = 1 diperoleh c
2
 tabel = 

UJI HOMOGENITAS DATA

Sampel ni dk = ni - 1 Si
2 (dk) Si

2
log Si

2
(dk) log Si

2

3,5650

59,820

B 34 33 56,53 1865,44 1,7523 57,825

A 34 33 64,97 2144,12 1,8127

117,71

117,645

S
2 =

S(ni-1) Si
2

=
4009,5588

= 60,751
S(ni-1) 66

S 68 66 121,50 4009,56

Log S
2 

1,7836

B

1,7836 66

0,1598 3,84

Karena c
2
 hitung < c

2
 tabel maka data antar kelompok  homogen

c 
2

2,3026 117,71 117,6451

0,160

3,84

Daerah 
penolakan HoDaerah 

penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penolakan Ho
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Lampiran 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c post c pre

=

Kriteria Pengujian

> = Tinggi

< g < = Sedang

< = Rendah

PERHITUNGAN PENINGKATAN SKOR RATA-RATA HASIL PRE TEST DAN 

POST TEST

Peningkatan Relatif =
100 - (c pre)

=
73,68 58,24

100 58,2

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

kategori sedang

0,37      

g 0,7

0,3 0,7

g 0,3
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Lampiran 18 

HASIL PENILAIAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

1 Afifah Dewi Safitri 3 3 3 4 2 15 20 75 Aktif

2 afri Kurniawan 3 2 3 3 3 14 20 70 Aktif

3 andre ardi riansyah 3 4 3 3 3 16 20 80 Aktif

4 andy rachman 4 3 2 4 3 16 20 80 Aktif

5 candra purnomo 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif

6 dadang utomo 3 3 4 2 3 15 20 75 Aktif

7 dewi ary wijayanti 4 2 3 3 3 15 20 75 Aktif

8 dina wahyuningsih 3 3 4 4 4 18 20 90 Sangat aktif

9 dinda kartika sari 3 3 3 3 2 14 20 70 Aktif

10 fatkhur rokhim mursid 4 3 3 3 3 16 20 80 Aktif

11 felinda safitri 3 3 4 4 4 18 20 90 Sangat aktif

12 ferian aminudin 4 4 3 3 4 18 20 90 Sangat aktif

13 gustina panca 4 3 4 3 3 17 20 85 Sangat aktif

14 ibnu salam 3 3 4 3 3 16 20 80 Aktif

15 ika utari kurnianingsih 4 4 3 4 3 18 20 90 Sangat aktif

16 irfan hari purnomo 3 3 4 2 4 16 20 80 Aktif

17 irma ramadani 4 4 3 3 3 17 20 85 Sangat aktif

18 khoirul annam 4 4 3 3 3 17 20 85 Sangat aktif

19 khotifah anis rahmawati 3 4 4 3 2 16 20 80 Aktif

20 mochamad hasan arif 4 3 4 3 4 18 20 90 Sangat aktif

21 musrifah 3 4 3 4 3 17 20 85 Sangat aktif

22 naufal amar mahdi 3 3 3 3 4 16 20 80 Aktif

23 nur aziatun zahro 4 3 3 3 3 16 20 80 Aktif

24 nurchamidah 3 4 4 3 4 18 20 90 Sangat aktif

25 prio santoso 3 3 4 4 3 17 20 85 Sangat aktif

26 ragil yulisetyowati 4 3 4 3 4 18 20 90 Sangat aktif

27 riyan hidayatulloh 4 3 3 1 3 14 20 70 Aktif

28 rizqi wahyuni 3 3 4 3 3 16 20 80 Aktif

29 sekar ayu kinasih 3 3 3 3 2 14 20 70 Aktif

30 supriyatin 3 4 3 4 2 16 20 80 Aktif

31 wahyu aji santoso 4 4 3 2 3 16 20 80 Aktif

32 wahyu khusnaeni 4 3 3 4 3 16 20 80 Aktif

33 yahya kurniawan 3 4 4 3 4 18 20 90 Sangat aktif

34 zein elfan alifiansyah 2 3 3 3 4 15 20 75 Aktif

KeteranganNo Nama Responden n N DP

Aktifitas Siswa



 
 

116 
 

Lampiran 19 

HASIL SKOR PERHITUNGAN ANGKET RESPON SISWA TERHADAP 

OUTDOOR STUDY PADA MATA PELAJARAN IPS MATERI HIDROSFER 

KELAS VII D SMP NEGERI 2 BUKATEJA, PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10

1 Afifah Dewi Safitri 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 36 40 90 Sangat setuju

2 afri Kurniawan 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 31 40 77,5 Setuju

3 andre ardi riansyah 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 32 40 80 Setuju

4 andy rachman 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 33 40 82,5 Sangat setuju

5 candra purnomo 3 2 1 2 4 4 3 4 3 3 29 40 72,5 Setuju

6 dadang utomo 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 34 40 85 Sangat setuju

7 dewi ary wijayanti 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 32 40 80 Setuju

8 dina wahyuningsih 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 32 40 80 Setuju

9 dinda kartika sari 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 32 40 80 Setuju

10 fatkhur rokhim mursid 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 33 40 82,5 Sangat setuju

11 felinda safitri 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 35 40 87,5 Sangat setuju

12 ferian aminudin 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 31 40 77,5 Setuju

13 gustina panca 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 31 40 77,5 Setuju

14 ibnu salam 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 33 40 82,5 Sangat setuju

15 ika utari kurnianingsih 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 32 40 80 Setuju

16 irfan hari purnomo 4 4 2 2 1 3 3 3 3 3 28 40 70 Setuju

17 irma ramadani 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 35 40 87,5 Sangat setuju

18 khoirul annam 4 4 3 2 3 4 3 4 1 4 32 40 80 Setuju

19 khotifah anis rahmawati 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 32 40 80 Setuju

20 mochamad hasan arif 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 37 40 92,5 Sangat setuju

21 musrifah 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 31 40 77,5 Setuju

22 naufal amar mahdi 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 33 40 82,5 Sangat setuju

23 nur aziatun zahro 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 32 40 80 Setuju

24 nurchamidah 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 28 40 70 Setuju

25 prio santoso 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 33 40 82,5 Sangat setuju

26 ragil yulisetyowati 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 32 40 80 Setuju

27 riyan hidayatulloh 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 36 40 90 Sangat setuju

28 rizqi wahyuni 3 4 4 2 4 3 3 3 1 4 31 40 77,5 Setuju

29 sekar ayu kinasih 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 40 80 Setuju

30 supriyatin 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 33 40 82,5 Sangat setuju

31 wahyu aji santoso 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 34 40 85 Sangat setuju

32 wahyu khusnaeni 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 32 40 80 Setuju

33 yahya kurniawan 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 34 40 85 Sangat setuju

34 zein elfan alifiansyah 3 3 4 2 4 4 4 3 1 3 31 40 77,5 Setuju

KeteranganNo Nama Responden n N DP

Tanggapan Siswa 
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Lampiran 20 

PETA LOKASI PENELITIAN SMP NEGERI BOKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA 
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Lampiran 21 
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Lampiran 22 

 

 

 


