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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 ... Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ...  

(Al Mujadilah : 11)  

 ”Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (HR Muslim)  

 ” Kalian adalah ruh baru yang mengalir di tubuh ummat ini, lalu menjadikan 

tubuh itu hidup dengan Al Qur’an. Kalian adalah cahaya baru yang bersinar, 

lalu menyirnakan kegelapan materialisme dengan ma’rifatullah. Kalian 

adalah suara yang bergema dan meninggi yang memantulkan kembali 

da’wah Rasullullah. AR RUHUL JADID FII JASADIL UMMAH”.  

 

PERSEMBAHAN : 

1. ALLAH SWT, tidak ada Tuhan selain Dia, Rabb semesta alam. 

2. Muhammad SAW, utusan Allah ke dunia, tauladan terbaik sepanjang masa. 

3. Ummi dan Abiku tercinta, penyebab lahirku ke dunia. Serta adik-adikku 

tersayang (Desti, Fika dan Dicky). Jauh di mata namun dekat di hati, betapa 

ku sangat merindukan kalian semua... Serta keluarga besarku baik di 

Ketapang maupun di Wonosobo. 

4. Guru, Dosen dan Murobbiku serta semua orang yang telah mengajariku ilmu 

semoga dihitung sebagai amal jariyah yang tak pernah putus sampai hari 

akhir. 

5. Kepada semua muslim/ah di seluruh dunia.  
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SARI 

Julia Suci Nurani, 2009. ” Pengaruh Kadar Pembelajaran Berorientasi 
Aktivitas Siswa (PBAS) dalam Praktikum Penginderaan Jauh terhadap Hasil 
Belajar Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh pada Mahasiswa 
Pendidikan Geografi Semeseter II Tahun Akademik 2008/2009 ”. Jurusan 
Geografi, Universitas Negeri Semarang. ... 

Kata Kunci  : Kadar Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS), Hasil 
Belajar  

Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang. 
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 
mengalami aktivitas belajar. Pengalaman praktis dalam belajar salah satunya 
dapat diperoleh dari kegiatan praktikum, dimana mahasiswa dapat 
mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajarinya. Kegiatan ini sangat cocok 
dengan konsep dan tujuan Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS). 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
1)mengetahui bentuk aktivitas mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan Jauh, 
2)mengetahui kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh  dan 3)pengaruh 
kadar PBAS terhadap hasil belajar Praktikum Penginderaan Jauh.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Geografi 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang mengambil mata kuliah 
Praktikum Penginderaan Jauh di semester II tahun akademik 2008/2009. Karena 
populasi berjumlah 104 orang dan tersebar dalam 4 Rombongan Belajar (rombel), 
maka teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. 
Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas yaitu kadar PBAS dalam 
Praktikum Penginderaan Jauh dan variabel terikat yaitu hasil belajar Mata Kuliah 
Praktikum Penginderaan Jauh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
metode dokumentasi, observasi, angket dan wawancara. Metode analisa data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan 
mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan Jauh adalah aktivitas mental (19%), 
melihat (15%), lisan (14%), menggambar (13%), emosional (13%), menulis 
(12%), mendengar (8%), dan metric (6%). Adapun kadar PBAS dalam Praktikum 
Penginderaan Jauh tergolong tinggi, terbukti dari persentase kadar PBAS secara 
umum yaitu kategori tinggi 47%, kategori sedang 37% dan rendah hanya 16%. 
Besar pengaruh kadar PBAS terhadap hasil belajar Mata Kuliah Praktikum 
Penginderaan Jauh dinyatakan dalam persamaan berikut ini : 
Y=75,42408+0,09898X sehingga diperoleh koefisien regresi sebesar 0,099. 
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Sedangkan besar hubungan keduanya adalah 6%. Angka ini diperoleh dari angka 
koefisien korelasi 0.239322 dikuadratkan menjadi angka determinasi yaitu 
0.057275 kemudian dipersentasekan sehingga menghasilkan 5,7 yang dibulatkan 
menjadi 6%. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kadar PBAS dengan 
hasil belajar Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh karena r hitung < r table 

sehingga hipotesis ditolak. Padahal kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh cukup tinggi dan hasil belajar sebagian besar mahasiswa tergolong baik. Hal 
ini disebabkan karena kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh lebih 
banyak pada proses pembelajaran saja sedangkan pada proses perencanaan dan 
evaluasinya hanya sedikit serta nilai akhir sebagai hasil belajar cenderung 
homogen. Untuk itu penulis menyarankan agar proses pembelajaran yang 
menggunakan metode praktikum dilakukan lebih menyeluruh yaitu dengan 
melibatkan mahasiswa tidak hanya pada saat proses pembelajaran saja tetapi juga 
saat perencanaan dan evaluasi juga agar aktivitas mahasiswa lebih optimal dan 
kadarnya juga meningkat sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. Selain 
itu, lembaga pendidikan yang menerapkan praktikum sebagai metode 
pembelajaran hendaknya memperhatikan beberapa aspek ketika 
menyelenggarakannya yaitu : waktu praktikum, jumlah peserta praktikum, 
ketersediaan alat praktikum dan pembimbing praktikum itu sendiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat 

dan mendorong  peningkatan kehidupan. Lingkup bidang kajiannya 

memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan dunia 

sekelilingnya yang menekankan pada aspek spasial, dan ekologis dari 

eksistensi manusia. Bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses 

yang membentuknya, hubungan kausal dan spasial manusia dengan 

lingkungan, serta interaksi manusia dengan tempat. Sebagai suatu disiplin 

integratif, geografi memadukan dimensi alam fisik dengan dimensi manusia 

dalam menelaah keberadaan dan kehidupan manusia di tempat dan 

lingkungannya. Salah satu tujuan diberikannya mata pelajaran geografi adalah 

agar siswa menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi.  

Fenomena geografikal yang berkaitan dengan kehidupan manusia amat 

luas sedangkan batas pandangan manusia terbatas sehingga harus dikecilkan 

agar dapat mencakup semua dalam batas pandangan. Alat bantu tersebut 

adalah peta, dengan peta kenampakan ruang yang ada di muka bumi yang 

demikian kompleks dan luas tersebut dapat disederhanakan dan diperkecil 

melalui skala dan simbol-simbol. Ilmu yang mempelajari perpetaan disebut 

Kartografi. 
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Selain kartografi juga dikenal teknik geografis penginderaan jauh. 

Penginderaan Jauh atau disingkat Inderaja termasuk ilmu yang relatif baru, 

berkembang sesudah pertengahan abad ke 20. Penginderaan Jauh merupakan 

terjemahan dari istilah remote sensing, yaitu ilmu, teknologi dan seni dalam 

memperoleh informasi mengenai objek atau fenomena di (dekat) permukaan 

bumi tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji, 

melainkan melalui media perekam objek atau fenomena yang memanfaatkan 

energi yang berasal dari gelombang elektromagnetik dan mewujudkan hasil 

perekaman tersebut dalam bentuk citra. Karena ujud dan letak obyek yang 

tergambar pada citra mirip ujud dan letaknya di permukaan bumi maka citra 

merupakan alat yang baik sekali untuk pembuatan peta, baik sebagai sumber 

data maupun sebagai kerangka letak. Bagi daerah yang belum ada petanya, 

citra dapat digunakan sebagai substitusi petasekaligus dapat menjadi model 

medan. Berbeda dengan peta yang merupakan model simbolik dan formula 

matematik yang merupakan model analog, citra (terutama foto udara) 

merupakan model ikonik karena ujud gambarnya mirip ujud obyek 

sebenarnya.  

Mahasiswa Pendidikan Geografi sebagai calon pendidik yang terampil 

dibidang geografi dianggap penting untuk mengetahui dan menguasai 

keterampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan peta, Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh. Untuk itulah Jurusan 

Geografi memasukkan mata kuliah Praktikum Penginderaan Jauh dalam 

kurikulum Program Studi Pendidikan Geografi. Mata kuliah ini diharapkan 
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mampu membekali mahasiwa dengan keterampilan dasar segala hal yang 

berkaitan dengan penginderaan jauh terutama analisis dan interpretasi foto 

udara. Sehingga nantinya setelah lulus dan menjadi tenaga pendidik, 

mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperolehnya selama kuliah ke tempat mengajarnya kelak. Namun, 

kenyataannya di lapangan, guru geografi jarang yang terampil dalam analisis 

dan interpretasi foto udara. Hal ini peneliti alami dan saksikan sendiri ketika 

peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan berupa praktik mengajar di 

sekolah latihan.  

Beberapa alasan mengapa kurangnya keterampilan guru geografi dalam 

melakukan interpretasi foto udara bisa terjadi, diantaranya yaitu : 1)  Guru 

pernah mengikuti mata kuliah praktikum Penginderaan Jauh namun tidak 

terlibat aktif sehinga kurang terampil kemudian tidak mengaplikasikannya 

dalam mengajar karena takut salah, 2)  Guru tidak sempat mengajarkan 

praktik analisis dan interpretasi foto udara karena membutuhkan waktu yang 

lama padahal materi pelajaran masih banyak sehingga guru lebih mengejar 

target materi daripada praktik. 

Berdasarkan ulasan di atas ada beberapa hal yang dapat peneliti 

ungkapkan mengapa peneliti mengambil judul tersebut yaitu : 1) Ilmu 

geografi tidak dapat terlepas dari Penginderaan Jauh, apalagi di era teknologi 

modern sekarang ini sehingga agar dicapai kompetensi yang diharapkan maka 

calon pendidik haruslah menguasai Penginderaan Jauh, 2) Dalam 

mempelajari Penginderaan Jauh tidaklah cukup hanya pada tataran teori saja 
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tapi diperlukan suatu praktek langsung yang hal itu bisa didapat dalam 

aktivitas praktikum, 3) Menurut pengalaman peneliti sendiri bahwa ketika 

mahasiswa terlibat aktif dalam praktikum maka ilmu tersebut akan lebih 

melekat dan mudah diaplikasikan daripada hanya mendengar dan melihat 

saja. 

  Praktikum adalah bagian dari pengajaran, yang bertujuan agar 

mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam 

keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. Praktikum penting dilakukan, 

oleh sebab banyak manfaatnya dalam studi di Perguruan Tinggi. Dalam 

praktikum sangat memungkinkan mahasiswa sebagai peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode 

praktikum sangat cocok dengan konsep dan tujuan Pembelajaran Berorientasi 

Aktivitas Siswa (PBAS) dimana PBAS dapat dipandang sebagai suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa 

secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Sehingga peserta didik 

dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat 

menunjang terbentuknya kepribadian yang mandiri.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui PBAS 

dalam praktikum yang dilakukan dan adakah pengaruhnya terhadap hasil 

belajar mahasiswa Pendidikan Geografi semester II. Karena praktikum 

Penginderaan Jauh diambil pada semester ini, maka penulis mengambil judul, 
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” Pengaruh Kadar Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

dalam Praktikum Penginderaan Jauh terhadap Hasil Belajar Mata 

Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh pada Mahasiswa Pendidikan 

Geografi Semeseter II Tahun Akademik 2008/2009 ” 

 

B. Penegasan Istilah 

  Peneliti perlu memberi batasan atau penegasan istilah mengenai judul 

yang di ambil agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dari segala bentuk 

penafsiran mengenai judul skripsi oleh pembaca. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengaruh sebagai 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.  

(Tim Penyusun, 1988 : 664).  

2. Kadar 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kadar adalah kuasa atau 

kekuatan. (Tim Penyusun, 1988 : 547).  

3. Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

 PBAS dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif 
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dan psikomotorik secara seimbang. (Sanjaya, 2007 : 137). Jadi yang 

dimaksud kadar PBAS dalam penelitian ini adalah kekuatan dari PBAS. 

4. Praktikum  

 Praktikum adalah bagian dari pengajaran, yang bertujuan agar 

mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam 

keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori (Tim Penyusun, 1989 : 669) 

5. Penginderaan Jauh  

 Menurut Lillesand dan Kiefer (1979) dalam Sutanto (1986: 2) 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. 

6. Hasil Belajar   

Menurut Buchori (1983) memberikan pengertian tentang hasil belajar 

adalah hasil yang telah dicapai/ditunjukkan oleh murid sebagai hasil 

belajarnya, baik berupa angka maupun huruf serta tindakannnya yang 

mencerminkan hasil yang telah dicapai masing-masing anak dalam periode 

tertentu melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar dalam penelitian ini 

adalah hasil yang dicapai mahasiswa yang terwujud dalam bentuk nilai 

akhir. Nilai akhir terdiri dari nilai laporan, nilai responsi, dan nilai 

aktivitas. Nilai tersebut dianggap telah mewakili ketiga aspek hasil belajar 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik karena dalam nilai akhir terdapat 

penilaian pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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C.  Rumusan Masalah 

 Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan 

mahasiswa Pendidikan Geografi dalam interpretasi foto udara. Dari pokok 

masalah tersebut maka diuraikanlah dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk aktivitas mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 

Jauh semester II tahun 2008/2009? 

2. Bagaimanakah kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh pada 

mahasiswa semester II tahun 2008/2009? 

3. Apakah kadar PBAS dalam praktikum berpengaruh terhadap hasil belajar 

mata kuliah Praktikum Penginderaan Jauh mahasiswa Pendidikan 

Geografi semester II Tahun Akademik 2008/2009? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui bentuk aktivitas mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 

Jauh semester II tahun 2008/2009 

2. Mengetahui kadar PBAS dalam praktikum Penginderaan Jauh pada 

mahasiswa Pendidikan Geografi semester II tahun 2008/2009  

3. Mengetahui pengaruh kadar PBAS dalam  praktikum terhadap hasil belajar 

mata kuliah praktikum Penginderaan Jauh pada mahasiswa semester II 

tahun 2008/2009. 

 

 



8 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis, dapat memberi masukan kepada mahasiswa agar optimal 

dalam kegiatan praktikum terutama praktikum Penginderaan Jauh 

sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal. 

2. Manfaat Teoritis, dapat memberi gambaran mengenai aktivitas mahasiswa 

dan kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh serta pengaruhnya 

terhadap hasil belajar mata kuliah Praktikum Penginderaan Jauh. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan dalam 

memahami skripsi ini sehingga memberikan gambaran secara garis besar dan 

menyeluruh. Susunan sistematika penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini berisi : sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penyusunan skripsi. 
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Bab II : Landasan teori yang berisi teori-teori yang mendasari tema dan 

berkaitan dengan permasalahan. 

Bab III : Metodologi Penelitian berisi tentang penentuan subyek 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen, dan metode analisis 

data. 

3. Bagian akhir 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian Belajar dan Hasil Belajar 

 Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Hal ini berarti bahwa belajar merupakan proses, kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Sejalan dengan perumusan di atas, 

ada pula tafsiran lain tentang belajar yang menyatakan, bahwa belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan. Pengertian ini menitikberatkan pada interaksi antara individu 

dengan lingkungan. Di dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-

pengalaman belajar. Pengalaman adalah sebagai sumber pengetahuan dan 

keterampilan, bersifat pendidikan, yang merupakan satu kesatuan 

(Hamalik,2001:27-29). 

 Hal senada juga dikemukakan oleh Sudjana (2008:106). Belajar pada 

hakikatnya adalah suatu proses perubahan pada diri seseorang. Perubahan ini 

disebabkan adanya suatu pengalaman. Pengalaman manusia dapat dibagi 

menjadi dua jenis, yakni: pengalaman langsung dan pengalaman tidak 

langsung. Dalam pengalaman langsung anak mengalami dan berbuat sendiri 

secara langsung. Anak melakukan sendiri perbuatan tersebut dalam siatuasi 

yang sebenarnya. Pengalaman demikian tentu akan membawa hasil yang lebih 

baik. Tetapi tidak semua persoalan dapat dipelajari manusia secara langsung, 
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bahkan pada umumnya atau sebagian besar dipelajari melalui pengalaman 

tidak langsung. 

Darsono (2000:2) mengemukakan bahwa belajar secara umum adalah 

terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar karena pengalaman. Pada 

umumnya ahli pendidikan maupun psikologi mempunyai pendapat yang sama 

bahwa hasil suatu aktivitas belajar adalah ”perubahan”. Bahwa perubahan itu 

terjadi akibat ”pengalaman” juga tidak ada perbedaan antara ahli yang satu 

dengan yang lain. Perbedaan baru terlihat pada saat menyatakan apakah 

perbedaan itu positif atau negatif, nampak (overt) atau tidak nampak (covert), 

pada keseluruhan pribadi atau pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

secara sendiri-sendiri.  

 Selanjutnya Darsono juga mengemukakan sifat atau keadaan khas dimiliki 

oleh perbuatan belajar yang disebut ciri-ciri belajar. Adapun ciri-ciri belajar 

yang perlu dikemukakan adalah : 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan dipakai 

sebagai arah kegiatan dan sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan 

belajar.  

2. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada orang 

lain. Jadi belajar bersifat individual. 

3. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. 

Berarti individu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan 

tertentu.  
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4. Belajar mengakibatkan perubahan pada diri orang yang belajar. Perubahan 

tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor tidak terpisahkan satu dengan yang lain.  

Darsono (2002) dalam buku yang sama juga mengemukakan beberapa dari 

sekian banyak ahli yang mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan. 

1. Morris L. Bigge (1992) 

 Belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang 

yang tidak diwariskan secara genetis. Selanjutnya Morris menyatakan 

bahwa perubahan itu terjadi pada pemahaman (insight), perilaku, persepsi, 

motivasi, atau campuran dari semuanya secara sistematis sebagai akibat 

pengalaman dalam situasi-situasi tertentu. 

2. Marle J. Moskowitz dan Arthur R. Orgel (1975) 

 Pada dasarnya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan-hubungan dalam 

sistem sayaraf yang dibawa sejak lahir.  

3. James O. Whittaker (1970) 

 Belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau 

merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman. 

4. Aaron Quinn Sartain dkk. (1958) 

 Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku sebagai 

hasil pengalaman  
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5. W. S Winkel (1987) 

 Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap 

 Berdasarkan lima definisi belajar tersebut di atas ada satu istilah yang 

terdapat dalam semua definisi, yaitu ”perubahan”. Kecuali istilah 

”pengalaman” juga dicantumkan dalam definisi tersebut, yang oleh Winkel 

dinyatakan dengan interaksi aktif dengan lingkungan yang maknanya adalah 

pengalaman.  

 Edgar Dale dalam Sudjana (2008:107) mengemukakan 10 jenis 

pengalaman manusia yang dilukiskannya dalam bentuk kerucut, yang disebut 

kerucut pengalaman. Kesepuluh jenis ini ialah : 

1. Pengalaman langsung 

Dalam pengalaman ini, anak mengalami sendiri, berbuat sendiri. Dengan 

cara ini akan memperoleh pengalaman secara langsung sehingga hasilnya 

akan lebih berarti padanya. 

2. Pengalaman langsung dari benda-benda tiruan 

Karena tidak semua hal dapat dipelajari secara langsung maka banyak hal 

yang dipelajari melalui benda tiruan. Dengan benda tiruan anak dapat 

mempelajarinya secara keseluruhan. 

3. Pengalaman melalui dramatisasi 

Dengan dramatisasi anak berkesempatan melakukan, menafsirkan, dan 

memerankan suatu peranan tertentu. 
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4. Pengalaman melalui demonstrasi 

 Pada demonstrasi, anak kelihatan tidak seaktif ketiga jenis di atas. Anak 

lebih banyak melihat daripada berbuat. Demonstrasi bertujuan untuk 

memperlihatkan suatu proses. Jadi demonstrasi lebih abstrak daripada 

dramatisasi. 

5. Pengalaman melalui karyawisata 

 Karyawisata adalah kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar. Dalam 

karyawisata anak menganalisis, mengobservasi, dan meneliti sesuatu di 

luar kelas. 

6. Pengalaman melalui pameran 

 Dalam pameran diperlihatkan benda-benda yang realistik, dengan maksud 

menyajikan suatu ide atau gagasan. 

7. Pengalaman melalui televisi dan gambar hidup 

 Alat ini berpengaruh pada anak melalui pendengaran dan penglihatan. 

Jadi, pengalaman yang diperolehnya tidak langsung tapi membutuhkan 

penghayatan tinggi. 

8. Pengalaman melalui radio dan perekam 

 Pengalaman ini hanya membutuhkan pendengaran saja, sehingga lebih 

sulit lagi dibandingkan televisi dan gambar hidup. 

9. Pengalaman melalui lambang-lambang visual 

 Pengalaman merupakan sebuah contoh dari lambang visual. Jadi, 

pengalaman melalui lambang visual memerlukan penghayatan dan 
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pemikiran yang tajam, sebab harus menterjemahkan lambang tadi untuk 

membentuk satu pengertian. 

10. Pengalaman melalui lambang kata (verbal) 

 Lambang kata merupakan pengganti hal-hal yang sifatnya konkret. Tidak 

ada persamaan yang konkret dari lambang kata dengan ide atau benda 

dibalik kata tersebut. Kata-kata adalah abstraksi yang mutlak. Ini hanya 

mungkin dimengerti kalau anak sudah dapat berpikir abstrak. 

                Abstrak 

        Lambang 

                                                 Kata 
        Lambang 

          Visual 

                         Radio Rekaman 

     Televisi dan  

               gambar hidup 

    Pameran 

Karyawisata 

     Demonstrasi 

Pengalaman melalui drama 

  Pengalaman melalui benda-benda tiruan     

Pengalaman langsung dan bertujuan                   Konkret 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Sudjana : 2008) 

      Kesepuluh tingkatan di atas dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu : 

1. Fase berbuat, yakni tingkatan pertama sampai tingkat kelima. 

2. Fase mengamati, dari tingkat keenam sampai tingkat kesembilan. 

3. Fase abstraksi, yaitu tingkat kesepuluh. 
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 Selain Edgar Dale ada tokoh lain yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai prosedur belajar ini, yakni Olsen. Pendapat Olsen, prosedur belajar 

menempuh tiga tahap yakni : 

1. Pengajaran langsung melalui pengalaman langsung 

  Pengajaran ini diperoleh dengan teknik karyawisata, wawancara, 

resouce visitor, dan lain-lain. 

2. Pengajaran tidak langsung melalui alat peraga, slides, film, tv, dramatisasi, 

dan lain lain. 

  Pengalaman ini diperoleh melali gambar, peta, bagan, grafik, objek, 

model 

3. Pengajaran langsung melalui lambang kata, misalnya melalui kata-kata 

dan rumus-rumus. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan 

perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembalajaran. Tujuan pembelajaran 

merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau 

deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Perumusan 

tujuan itu adalah hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar, lebih rumit 

diamati dibandingkan dengan tujuan lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak 

dapat diukur secara langsung (Anni, 2005:5).  
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Hasil belajar merupakan bentuk dari memori apa yang telah dilihat, 

didengar, dikatakan dan dilakukan. Oleh karena itu pengalaman yang diperoleh 

dari berbagai syaraf penginderaan akan memperluas dan memperdalam 

ingatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan memperoleh suatu 

hasil. Jika kegiatan tersebut menunjang pembelajaran, maka akan memperoleh 

suatu hasil pembelajaran. 

Menurut Buchori (1983) memberikan pengertian tentang hasil belajar 

adalah hasil yang telah dicapai/ditunjukkan oleh murid sebagai hasil 

belajarnya, baik berupa angka maupun huruf serta tindakannnya yang 

mencerminkan hasil yang telah dicapai masing-masing anak dalam periode 

tertentu melalui proses belajar mengajar. 

Ada tiga ranah yang diukur sebagai hasil belajar siswa dalam kurikulum 

2006, yaitu: 

1. Ranah kognitif  

Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar intelektual. Menurut Bloom 

(dalam Sugandi, 2004), ada enam kategori yang termasuk kedalam ranah 

ini, yaitu: 

a. Pengetahuan 

Kemampuan ini meliputi mengingat dan menghafal sesuatu. 

b. Pemahaman  

Kemampuan ini meliputi menerjemahkan, menyimpulkan 

menginterpretasikan. 
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c. Analisis 

Kemampuan ini meliputi memecahkan suatu konsep menjadi bagian-

bagian,   mencari hubungan antar bagian. 

d. Sintesis 

Kemampuan ini meliputi menggabungkan bagian-bagian menjadi satu 

kesatuan. 

e. Evaluasi 

Pada kategori ini dituntut untuk membandingkan nilai-nilai, ide-ide, 

metode, dan sebagainya sebagai standar. 

2. Ranah afektif 

Ranah ini mengukur hasil belajar dalam hal nilai dan sikap siswa. Menurut 

Karthwol (dalam Sugandi, 2004), ada lima kategori yang termasuk dalam 

ranah afektif, yaitu:  

a. Pengenalan (receiving) 

Yaitu semacam kepekaan yang menunjukkan kesadaran, kemampuan, 

perhatian individu untuk menerima dan memperhatikan stimulus dari 

lingkungannya. 

b. Pemberian respon (responding) 

Jenis perilaku ranah afektif yang menunjukkan adanya rasa kepatuhan 

individu dalam hal mematuhi. 

c. Penghargaan terhadap nilai (valuing) 

Kategori ini menunjukkan cara  seseorang menyukai dan menghargai 

gagasan, pendapat atau sistem nilai. 
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d. Pengorganisasian (organization) 

Kategori ini menunjukkan kemampuan membentuk sistem nilai dari 

berbagai nilai yang dipilih. 

e. Pengamatan (characteristic) 

Pada kategori ini kepercayaan diri untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

kedalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan menjadi 

hal yang dinilai. 

3. Ranah Psikomotorik 

Ranah ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill), dan kemampuan 

bertindak setelah ia menerima pengalaman belajar tertentu. Sympson dan 

Harrow (dalam Sugandi, 2004), menyusun tujuan psikomotorik secara 

hierarkhis dalam lima kategori, yaitu: 

a. Peniruan (imitation) 

Kemampuan untuk melakukan perilaku meniru  apa yang dilihat atau 

didengar. 

b. Manipulasi ( manipulation) 

 Kemampuan melakukan perilaku tanpa contoh atau bantuan visual, 

tetapi dengan petunjuk tulisan secara verbal. 

c. Ketepatan gerakan (precision) 

 Kemampuan melakukan perilaku tertentu dengan lancar, tepat dan 

akurat tanpa contoh dan petunjuk tertulis. 
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d. Artikulasi (articulation) 

 Keterampilam melakukan perilaku serangkaian gerakan dengan 

akurat, urutan benar, cepat dan tepat. 

e. Naturalisasi ( naturalization) 

 Keterampilam menunjukkan perilaku gerakan tertentu secara 

“automatically” artinya melakukan gerakan secara wajar  dan efisien. 

Ketiga ranah tersebut bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai 

kemampuan seseoarang. 

 

B. Aktivitas Belajar 

  Azas aktivitas merupakan salah satu azas didaktik yang terpenting karena 

belajar sendiri merupakan suatu kegiatan. Tanpa adanya kegiatan 

memungkinkan seorang anak untuk tidak belajar. Yang belajar adalah siswa itu 

sendiri berkat kegiatannya sendiri. Adanya berbagai temuan dan pendapat pada 

gilirannya menyebabkan pandangan anak (siswa) berubah. Pengajaran yang 

efektif adalah pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas sendiri. Anak (siswa) belajar sambil bekerja. Dengan 

bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek 

tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna 

untuk hidup di masyarakat.  

  Aktivitas belajar dapat terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat 

interaksi antara situasi stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya 

berubah dari waktu sebelum dan setelah adanya situasi stimulus tersebut. 
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Perubahan perilaku pada diri pembelajar menunjukkan bahwa pembelajar telah 

melakukan aktivitas belajar (Anni, 2005:4). 

Bilamana dalam proses pembelajaran, siswa menjadi partisipan yang aktif, 

ia akan memperoleh ilmu dengan baik dan ia akan dapat mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 1995 : 72). 

Jenis-Jenis Aktivitas 

Paul D. Dierich (Hamalik : 2005) membagi kegiatan belajar dalam 8 

kelompok, yaitu: 

1. Kegiatan-kegiatan visual 

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral) 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3.  kegiatan-kegiatan mendengarkan 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, 

membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta, dan pola. 
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6. Kegiatan-kegiatan metrik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 

7. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-

faktor, melihat hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis kegiatan dan overlap satu sama 

lain.  

   Aktivitas belajar pada setiap orang berlangsung sepanjang waktu. Alat 

penginderaan seseorang selalu mengalami berbagai stimulus (rangsangan), 

namun tidak semua stimulus yang ada di sekelilingnya diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh. Meskipun setiap kali seseorang dihadapkan dengan aneka 

ragam stimulus, namun hanya beberapa saja yang diperhatikan (Anni, 2005 : 

16). Jadi kemampuan seseorang untuk menangkap suatu rangsangan tidaklah 

sama dan tidak semua orang bisa menangkap berbagai macam rangsangan yang 

ada.  

 

C. Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 

1. Konsep dan Tujuan PBAS 

 PBAS dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk 
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memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik secara seimbang. Dari konsep tersebut ada dua hal yang 

harus dipahami yaitu : 

a. Dipandang dari sisi proses pembelajaran, PBAS menekankan kepada 

aktivitas siswa secara optimal, artinya PBAS menghendaki 

keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional dan 

intelektual.  

b. Dipandang dari sisi hasil belajar, PBAS menghendaki hasil belajar yang 

seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual (kognitif),sikap 

(afektif) dan keterampilan (psikomotor). Artinya, dalam PBAS 

pembentukan siswa secara utuh merupakan tujuan utama dalam proses 

pembelajaran.  

2. Peran Guru dalam Implementasi PBAS 

 Walaupun PBAS didesain untuk meningkatkan aktivitas siswa, tidak 

berarti mengakibatkan kurangnya peran dan tanggung jawab guru. Baik 

guru maupun siswa sama-sama sebagai subjek belajar. Adapun yang 

membedakan hanya terletak pada tugas apa yang harus dilakukannya. 

Dalam implementasi PBAS, guru tidak berperan sebagai satu-satunya 

sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa, 

akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa 

belajar. Untuk itu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru, 

diantaranya adalah : 
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a. Mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

b. Menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa 

c. Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus 

dilakukan. 

d. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya 

e. Memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, membimbing 

dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. 

f. Membantu siswa dalam menarik kesimpulan. 

Selain peran-peran di atas, masih banyak lagi tugas lain yang menjadi 

tanggung jawab guru. Misalnya, manakala siswa memerlukan suatu 

informasi tertentu, maka guru berkewajiban untuk menunjukkan di mana 

informasi itu dapat diperoleh siswa. Dengan demikian, guru tidak 

menempatkan diri sebagai sumber informasi, tetapi berperan sebagai 

penunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar. 

3. Penerapan PBAS dalam Proses Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar PBAS diwujudkan dalam berbagai bentuk 

kegiatan, seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, 

menyusun laporan, memcahkan masalah, dan lain sebagainya. Keaktifan 

siswa itu ada yang secara langsung dapat diamati seperti mengerjakan 

tugas, berdiskusi, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Akan tetapi 

juga ada yang tidak bisa diamati seperti kegiatan mendengarkan dan 
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menyimak. Kadar PBAS tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik 

semata, akan tetapi juga ditentukan oleh aktivitas nonfisik seperti mental, 

intelektual dan emosional. Oleh sebab itu, sebetulnya aktif dan tidak 

aktifnya siswa dalam belajar hanya siswa yang mengetahuinya secara 

pasti. 

Namun demikian, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk 

mengetahui apakah suatu proses pembelajaran memiliki kadar PBAS yang 

tinggi, sedang atau lemah, dapat kita lihat dari criteria penerapan PBAS 

dalam proses pembelajaran. Kriteria tersebut menggambarkan sejauhmana 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran baik dalam perencanaa, proses 

maupun evaluasi hasil pembelajaran. Semakin siswa terlibat dalam ketiga 

aspek tersebut, maka kadar PBAS semakin tinggi. 

a. Kadar PBAS dilihat dari proses perencanaan yaitu: 1) Adanya 

keterlibatan siswa dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan serta pengalaman dan motivasi yang 

dimiliki sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan 

pembelajaran, 2) Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan 

pembelajaran, 3) Adanya keterlibatan siswa dalam menentukan dan 

memilih sumber belajar yang diperlukan, 4) Adanya keterlibatan siswa 

dalam menentukan dan mengadakan media pembelajaran yang akan 

digunakan. 
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b. Kadar PBAS dilihat dari proses pembelajaran yaitu: 1) Adanya 

keterlibatan siswa baik secara fisik, mental dan emosional maupun 

intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya perhatian dan motivasi siswa untuk menyelesaikan setiap 

tugas yang diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 2) Siswa 

belajar secara langsung (experiental learning). Dalam proses 

pembelajaran secara langsung, konsep dan prinsip diberikan melalui 

pengalaman nyata seperti merasakan, meraba, mengoperasikan, 

melakukan sendiri, dan lain sebagainya. Demikian juga pengalaman itu 

bisa dilakukan dalam bentuk kerja sama dan interaksi dalam kelompok, 

3) Adanya keinginan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang 

kondusif, 4) Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan 

setiap sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan 

tujuan pembelajaran, 5) Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan 

prakarsa seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha 

memcahkan masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses 

pembelajaran berlangsung, 6) Terjadinya interaksi yang multi-arah, 

baik antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Interaksi 

ini juga ditandai dengan keterlibatan semua siswa secara merata. 

Artinya, pembicaraan atau proses tanya jawab tidak di dominasi oleh 

siswa tertentu. 
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c. Kadar PBAS ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran yaitu: 

1)Adanya keterlibatan siswa  untuk mengevaluasi sendiri hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan, 2) Keterlibatan siswa secara 

mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes dan tugas-tugas 

yang harus dikerjakannya, 3) Kemauan siswa untuk menyusun laporan 

baik tertulis maupun secara lisan berkenaan hasil belajar yang 

diperolehnya. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan PBAS 

a. Guru 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan PBAS dipandang 

dari sudut guru yaitu kemampuan guru, sikap profesionalitas guru, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar guru. 

b. Sarana Belajar 

Keberhasilan implementasi PBAS juga dapat dipengaruhi oleh 

ketersediaan sarana belajar. Yang termasuk ketersediaan sarana itu 

meliputi ruang kelas dan setting tempat duduk siswa, media dan sumber 

belajar. 

c. Lingkungan Belajar 

Ada dua hal yang termasuk ke dalam faktor lingkungan belajar, yaitu 

lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi 

keadaan dan kondisi sekolah, serta suasana di sekitarnya. Kedaan dan 

jumlah guru juga termasuk lingkungan fisik. Sedangkan lingkungan 

psikologis adalah iklim sosial yang ada di lingkungan sekolah itu. 
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D. Praktikum 

  Metode praktikum hampir dilaksanakan pada semua Jurusan dan Fakultas 

di Perguruan Tinggi dengan berbagai bentuk dan jenisnya sesuai dengan 

maksud dan tujuan pelaksanaan praktikum itu. Praktikum dapat dilaksanakan 

dalam laboratorium (seperti : Kedokteran, tekhnik) dan dapat pula 

dilaksanakan di lapangan (seperti : di sekolah, bidang pengadilan dan lain-

lain). Kegiatan praktikum ini berada dalam rangka kurikulum Jurusan dan 

Fakultas yang bersangkutan. Karena itu jenis dan bentuk praktikum itu satu 

sama lain mungkin berbeda. 

1.    Manfaat Praktikum 

Praktikum penting dilakukan, oleh sebab banyak manfaatnya dalam 

studi di Perguruan Tinggi.  

a. Sebagai latihan praktek bagi para mahasiswa untuk mempraktekkan 

teori-teori yang telah dipelajarinya selama satu semester atau selama 

satu tahun kuliah. 

b. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang tidak didapat dari 

perkuliahan. Pengalaman praktek besar pengaruhnya terhadap 

kualifikasi kesarjanaan. 

c. Praktek dapat juga memberikan pengaruh terhadap orang-orang dan 

badan-badan tempat praktek sehingga mereka mengadakan peninjauan 

kembali terhadap sistem dan metode yang telah dilaksanakan. Dari 

segi ini praktikum itu turut merangsang ke arah perbaikan dan 

penyempurnaan. 
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d. Dapat juga berfungsi sebagai  pengabdian. Perguruan tingga di negara 

kita tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Dalam rangka program 

inilah praktikum berfungsi sebagai pengabdian masyarakat. Dipihak 

lain, kegiatan praktikum memberikan kesempatan untuk melakukan 

action reseach bagi kepentingan pengembangan ilmu. 

e. Sebagai eksperiment (percobaan), dengan maksud mencobakan 

sesuatu teori baru dalam situasi dan kondisi yang aktuil. 

2.    Pedoman Praktikum 

Hal-hal yang mungkin dijadikan pedoman dalam mengikuti praktikum 

antara lain : 

a. Sebelum melakukan praktek, hendaknya diselesaikan lebih dulu yang 

bersifat administratif 

b. Kenalilah sebaik-baiknya mengenai tempat, alat-alat dan fasilitas serta 

para staf yang senantiasa akan berhubungan dengan saudara kelak 

selama berpraktek. Caranya ialah dengan observasi, wawancara dan 

berdialog. 

c. Buatlah suatu rencana kerja lengkap dan terperinci. Rencana ini sesuai 

dengan tugas, tujuan dan objek praktikum. 

d. Sediakan biaya secukupnya. Biaya yang memadai akan banyak 

membantu suksesnya praktikum itu. Kita telah maklum bahwa biaya 

dan fasilitas yang disediakan oleh fakultas sangat terbatas. 
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e. Bekerjalah dengan teliti selama melaksanakan praktikum itu. Ikutilah 

semua peraturan yang berlaku, peliharalah hubungan-hubungan sosial 

dengan pembimbing dan teman-teman lainnya. 

f. Peliharalah kebersihan dan pengamanan semua alat-alat perlengkapan. 

Alat-alat yang rusak tentu saja harus diganti dan bahan-bahan yang 

mungkin menimbulkan bahaya harus di simpan serapi mungkin. 

g. Gunakanlah cara-cara yang efisien sesuai dengan teori an petunjuk-

petunjuk yang telah saudara pelajari. Jangan malu bertanya bila 

mengalami kesulitan. Tapi ingat, jangan sampai mengganggu teman-

teman lain. 

h. Buatlah catatan-catatan yang perlu diperhatikan, singkat dan mudah 

dipahami. Tercakup juga bahan-bahan yang diperlukan dan persoalan-

persoalan yang mungkin timbul yang tak mungkin dipecahkan sendiri.  

i. Auto aktivites dan kreativitas akan banyak membantu saudara dalam 

praktikum itu. Jangan menggantungkan diri kepada pekerjaan teman, 

karena teman tentu akan lebih mengutamakan pekerjaannnya sendiri. 

j. Gunakanlah metode musyawarah dalam memecahkan persoaln-

persoalan yang rumit. Kerjasama akan membantu dalam penyelesaian 

masalah. Dan jangan membuang-buang waktu dengan kegiatan yang 

tak berguna. 

k. Buatlah suatu laporan yang lengkap tentang hasil praktek yang telah 

dilakukan. Laporan harus disusun sesuai dengan azas-azas karangan 

ilmiah. 
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l. Rencanakanlah kegiatan praktikum selanjutnya sebelum saudara 

mengakhiri praktikum tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang 

disediakan. 

m. Berikanlah penilaian terhadap praktikum yang telah saudara lakukan 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1) Apakah tujuan saya sudah tercapai? 

2) Apakah saya telah menggunakan metode dengan cepat? 

3) Apakah alat-alat mencukupi sesuai dengan tujuan dan bahan-

bahan praktikum ini? 

4) Sampai dimana hasil praktikum ini berpengaruh pada diri saya? 

5) Apakah waktu yang saya pergunakan mencukupi sesuai dengan 

tugas? 

6) Masalah-masalah apa dan kesulitan-kesulitan apa yang saya 

temui selama berpraktek dan usaha-usaha apa yang saya 

kerjakan untuk mengatasinya? 

7) Apakah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan tidak menyimpang 

dari pokok masalah yang harus dikerjakan? 

8) Sampai dimana pembimbing telah memberikan bantuan kepada 

diri saya? 

9) Apakah laporan yang saya buat telah cukup memadai bila 

ditinjau dari segi penilaian dosen/asisten? 

 

 



32 
 

 

E.   Praktikum Penginderaan Jauh 

 1.  Pendahuluan 

 Penginderaan jauh berasal dari dua kata dasar yaitu indera berarti 

melihat dan jauh berarti jarak jauh. Jadi berdasarkan asal katanya, 

penginderaan jauh berarti melihat obyek dari jarak jauh. Lillesand dan 

Kiefer (dalam Sutanto, 1986) mendefinisikan Penginderaan Jauh sebagai 

ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau 

gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau 

gejala yang dikaji. 

 Obyek, daerah, atau gejala yang dikaji dalam definisi tersebut dapat 

berada di permukaan bumi, di atmosfer, atau planet di luar angkasa. 

Namun untuk kajian penginderaan jauh luar angkasa tidak dibahas lebih 

jauh, tetapi lebih banyak membahas penginderaan jauh untuk sumberdaya 

bumi. Dalam mempelajari obyek di permukaan bumi dengan teknik 

penginderaan jauh, permukaan bumi yang akan dikaji dipotret terlebih 

dahulu dengan menggunakan alat yang disebut sensor. Sensor tersebut 

dipasang disebuah wahana (platform) yang berada di angkasa, seperti 

balon udara, pesawat terbang, satelit, atau wahana lainnya. Sensor yang 

digunakan berupa kamera, scanner, magnetometer, maupun radiometer. 

Untuk melakukan pemotretan sensor tersebut memerlukan tenaga sebagai 

mediumnya. Enaga ini dapat berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, dan 

tenaga elektromagnetik. Tenaga yang paling banyak digunakan adalah 
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tenaga elektromagnetik, yakni elektrisitas dan magnetisme yang bergerak 

dengan kecepatan sinar, pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu, 

dengan sejumlah tenaga tertentu pada setiap panjang gelombang. Hasil 

pemotretannya disebut data penginderaan jauh yang dapat berujud foto 

udara, citra satelit, citra radar dan lainnya. 

 Kaitannya dengan perolehan data penginderaan jauh ternyata 

melibatkan beberapa komponen yang terangkai dalam suatu sistem. 

Komponen-komponen tersebut meliputi tenaga, atmosfer, obyek, sensor 

dengan wahana, dan teknik interpretasi. 

 Jika mengetahui konsep dasar penginderaan jauh dan sistem 

penginderaan jauh, maka kegiatan praktikum penginderaan jauh berada 

pada posisi memanfaatkan citra sebagai sumber data dalam kepentingan 

melalui interpretasi citra penginderaan jauh.  

 Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji citra dengan maksud 

untuk mengidentifikasi obyek tersebut (Estes dan Simonet, 1975 dalam 

Sutanto, 1985). Melalui interpretasi citra seorang interpreter akan : 

a. Berupaya melalui proses penalaran atau mendeteksi, mengidentifikasi 

dan menilai arti penting obyek yang tergambar pada citra. 

b. Berupaya mengenali obyek yang tergambar pada citra dan 

menterjemahkannya ke dalam disiplin ilmu tertentu seperti misalnya 

geografi. 
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     Terdapat tiga rangkaian kegiatan utama dalam interpretasi citra yaitu : 

a. Deteksi 

    Bersifat global, yaitu pengamatan atas adanya suatu obyek misalnya 

sungai, bukit, lembah, gawir (escarpment), pemukiman, sawah. 

b. Indentifikasi 

    Bersifat agak terperinci, yaitu mencirikan obyek yang telah dideteksi 

dengan menggunakan keterangan yang cukup, misalnya sawah berteras, 

gosong sungai, lembah antiklin. 

c.  Analisis 

      Bersifat terperinci yaitu tahap pengumpulan keterangan lebih lanjut. 

      Kegiatan interpretasi citra penginderaan jauh dalam ilmu geografi 

dimaksudkan untuk mempelajari fenomena geosfer baik menggunakan 

citra foto udara maupun citra satelit, dalam berbagai skala tinjau maupun 

skala detail. Alat interpretasi yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari 

loupe (kaca pembesar), stereoskop saku, stereoskp cermin, maupun dengan 

perangkat komputer beserta software pengolahan citranya. Penggunaan 

alat interpretasi ini sangat tergantung kepada tujuan dan hasil akhir yang 

digunakan. 

  Teknik interpretasi dilakukan dengan berbagai cara, baik secara 

manual maupun digital. Secara manual artinya kegiatan interpretasi 

dilakukan tanpa bantuan komputer dengan perangkat softwarenya, tetapi 

masih dapat dibantu dengan alat interpretasi lainnya seperti menggunakan 

loupe maupun stereoskop, sedangkan citra dalam format hardcopy 
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(cetakan).bila kegiatan interpretasi secara digital maka citra yang dipakai 

adalah citra penginderaan jauh dalam format digital (tift, JPG), Jenis citra 

penginderaan jauh seperti ini bisaanya merupakan produk citra satelit. 

Untuk kegiatan praktikum penginderaan jauh lebih diorientasikan kepada 

kegiatan praktikum secara manual. 

 Kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah praktikum penginderaan 

jauh bertujuan melatih mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan 

matakuliah penginderaan jauh. Untuk dapat mengikuti praktikum ini 

mahasiswa wajib mengikuti kuliah penginderaan jauh terlebih dahulu.  

 Praktikum penginderaan jauh dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

menganalisis foto udara dengan jalan menginterpretasikan foto udara dari 

berbagai skala yang ada, misalnya untuk penggunaan lahan, hidrologi, dan 

sebagainya. Pemahaman yang harus dikuasai mahasiswa dalam kuliah ini 

antara lain berupa, foto udara, stereoskop.  

2. Isi Materi Praktikum Penginderaan Jauh  

Acara Praktikum 1 :  Pengenalan Citra Foto Udara 

Acara Praktikum 2 :  Pengenalan Citra Satelit 

Acara Praktikum 3  : Identifikasi Obyek melalui Interpretasi Citra 

Penginderaan Jauh 

Acara Praktikum 4 : Toponimi melalui Interpretasi Citra 

Acara Praktikum 5 : Interpretasi Citra untuk Pemetaan Penggunaan 

Lahan 
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Acara Praktikum 6 : Interpretasi Citra Satelit untuk Identifikasi 

Perubahan Penggunaan/Penutup Lahan 

Acara Praktikum 7 : Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk 

Memperkirakan Jumlah dan Kepadatan 

Penduduk. 

Acara Praktikum 8 : Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk 

Identifikasi Jaringan Jalan. 

Acara Praktikum 9 :  Interpretasi Citra Penginderaan Jauh untuk 

Identifikasi Bentuk Lahan 

Acara Praktikum 10 : Interpretasi Citra untuk Identifikasi Pola Sebaran 

Pemukiman 

3. Tata Tertib Mengikuti Praktikum 

a. Peserta memasuki ruang praktikum dengan seijin Dosen/Asisten 

Dosen. 

b. Peserta tidak boleh terlambat selama mengikuti praktikum 

c. Semua tas, jaket ditaruh di loker, peserta hanya membawa buku dan 

alat tulis yang disarankan petugas/asisten 

d. Laporan hasil kegiatan harus dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan 

antara peserta dengan asisten. 

e. Keterlambatan pengumpulan laporan terjadi pengurangan nilai 

f. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan praktikum, harus segera 

melapor serta menunjukkan bukti dan alasan yang rasional. Penugasan 

kegiatan dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan asisten. 
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g. Kerusakan peralatan atau bahan praktikum akibat kelalaian peserta 

praktikum, maka wajib untuk menggantinya. 

4. Penilaian 

Penilaian didasarkan atas pertimbangan : 

a. Nilai Laporan, unsur yang dinilai meliputi : 

1) Ketepatan waktu pengumpulan laporan 

2) Kelengkapan isi laporan 

3) Isi kebenaran dan orisinalitas laporan 

b. Nilai Responsi, unsur yang dinilai meliputi : 

1) Penguasaan alat dan bahan 

2) Penguasaan materi praktikum 

c. Nilai Aktivitas, unsur yang dinilai meliputi : 

1) Peran aktif peserta selama kegiatan praktikum 

2) Kerjasama antar anggota kelompok 

      Nilai akhir ditentukan berdasarkan : 

  (3 x nilai laporan) + (2 x nilai responsi) + (1 x nilai aktivitas) 

       6 

F. Hipotesis 

Atas dasar landasan teori di atas maka diturunkan suatu hipotesis 

penelitian sebagai berikut : “ Ada pengaruh dari Kadar Pembelajaran 

Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) dalam Praktikum Penginderaan Jauh 

terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh pada 

Mahasiswa Pendidikan Geografi Semeseter II Tahun Akademik 2008/2009 ” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

  Penelitian ini dirancang untuk mengetahui kadar PBAS dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh dan pengaruhnya dalam meningkatkan hasil belajar 

Praktikum Penginderaan Jauh.  

Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian 

a. Populasi  

 Menurut Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 

Pendidikan Geografi semester II tahun 2008/2009 yang mengambil 

mata kuliah Praktikum Penginderaan Jauh yaitu sejumlah 104 orang. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006 : 131). Jika subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Namun, jika 

populasi lebih dari seratus seperti populasi dalam penelitian ini, maka 

jumlah sampel sebanyak 20% - 25%.  

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

propotional random sampling yaitu cara pengambilan sampel secara 

acak dan merata pada setiap kelompok.  
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Peneliti menggunakan teknik tersebut untuk memperoleh sampel yang 

representative. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 

25% dari populasi yaitu 26 orang. 

   Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian 
Rombel Waktu Jumlah Semester Sampel 

1 Senin, 15.00 30 orang II (dua) 8 orang 
2 Selasa, 15.00 25 orang II (dua) 6 orang 
3 Kamis, 11.00 30 orang II (dua) 7 orang 
4 Kamis, 13.00 19 orang II (dua) 5 orang 

Jumlah  104 orang  26 orang 
   Sumber : Data Mahasiswa Pendidikan Geografi 

2. Setelah ditentukan sampel penelitian, untuk mengetahui apakah sampel 

penelitian berangkat dari titik tolak yang sama maka perlu diadakan 

analisis data tahap awal. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dan juga untuk 

mengetahui apakah populasi yang digunakan termasuk homogen atau 

tidak. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah nilai akhir mata 

kuliah Praktikum Penginderaan Jauh mahasiswa semester IV tahun 

2007/2008 

3. Menentukan waktu pelaksanaan dan menentukan rombel uji coba beserta 

rombel penelitian.  

4. Menyusun kisi-kisi angket  terlebih dahulu sebelum di uji cobakan. 

5. Angket uji coba diberikan kepada mahasiswa yang menjadi rombel uji 

coba 

6. Data hasil uji coba angket rombel uji coba dianalisis untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas angket tersebut 
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7. Soal-soal angket yang memenuhi syarat kemudian dijadikan sebagai soal 

kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh. 

8. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh. 

9. Melakukan wawancara kepada mahasiswa yang menjadi sampel. 

10. Menganalisis data hasil angket, observasi dan wawancara serta data hasil 

belajar yang diambil pada rombel yang dijadikan penelitian. 

11. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

B. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu “Kadar PBAS dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh “ yang meliputi : 

a. Kadar PBAS dililihat dari proses perencanaan 

b. Kadar PBAS dililihat dari proses pembelajaran  

c. Kadar PBAS ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran 

b. Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu “Hasil Belajar Praktikum 

Penginderaan Jauh“ yang berupa nilai akhir. Nilai tersebut dianggap telah 

mewakili ketiga aspek hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik karena dalam nilai akhir terdapat penilaian pada aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, observasi, wawancara dan angket . 

a. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai lokasi laboratorium Penginderaan Jauh, 

nama dan jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel dan nilai akhir 

praktikum penginderaan jauh semester genap tahun 2007/2008 yang 

akan digunakan dalam analisis data pada uji homogenitas. Serta untuk 

mengetahui data hasil belajar mahasiswa yang berupa nilai akhir 

praktikum. 

b. Metode Observasi 

Observasi yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2006 : 156). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui aktivitas 

apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa selama Praktikum 

Penginderaan Jauh berlangsung. Observasi yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini dengan cara sistematis yaitu menggunakan 

pedoman sebagai instrumen pengamatan. Observasi dilakukan untuk 

mendapatkan data tambahan sehingga diperoleh deskripsi variabel yang 

komprehensif. 
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c. Metode Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2006: 186).  

  Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi  

terstruktur. Dalam hal ini maka mula-mula pewawancara menanyakan 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu 

diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. (Arikunto, 

2006:227). Orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode ini 

digunakan untuk mendapat keterangan yang lengkap dan mendalam 

berkaitan dengan aktivitas mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 

Jauh 

d. Metode Angket 

 Metode angket pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data tentang kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh dan 

pengaruhnya dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Angket 

yang digunakan adalah angket tertutup dan langsung, sehingga 

responden tinggal memilih dan lebih mudah menjawab pertanyaan yang 

ada sesuai keadaan dirinya.  

 



43 
 

 

D. Alat Pengumpul Data (Instrumen) 

 Alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh data berupa 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan angket.  

1. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin 

timbul dan akan diamati. Dalam proses observasi, peneliti menggunakan 

system tanda (sign system) dimana peneliti tinggal memberikan tanda 

atau tally pada kolom tempat peristiwa berlangsung. 

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara semi terstruktur, yaitu berisi daftar pertanyaan umum yang 

berkaitan dengan Praktikum Penginderaan Jauh.  

3.   Lembar Angket 

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan angket adalah 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui angket 

Angket ini disusun untuk mendapatkan informasi tentang kadar 

PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh.  

2) Menetapkan variabel-variabel  

Variabel yang diangkat dalam penelitian yaitu kadar PBAS dalam 

Praktikum Penginderaan Jauh. 

3) Menjabarkan variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik dan 

menentukan indikator-indikatornya. 
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 Tabel 2. Kadar PBAS dan indikatornya 
No Sub Variabel Indikator 
1. Kadar PBAS 

dililihat dari 
proses 
perencanaan 
 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menyusun rancangan 
pembelajaran 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menentukan dan memilih sumber 
belajar yang diperlukan. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menentukan dan mengadakan 
media pembelajaran yang akan 
digunakan.  

2.  Kadar PBAS 
dililihat dari 
proses 
pembelajaran 
 

• Adanya keterlibatan siswa baik 
secara fisik, mental dan emosional 
maupun intelektual dalam setiap 
proses pembelajaran.  

• Siswa belajar secara langsung 
(experiental learning).. 

• Adanya keinginan siswa untuk 
menciptakan iklim belajar yang 
kondusif. 

• Keterlibatan siswa dalam mencari 
dan memanfaatkan setiap sumber 
belajar yang tersedia yang 
dianggap relevan dengan tujuan 
pembelajaran. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
melakukan prakarsa  

• Terjadinya interaksi yang multi-
arah. 

3.  Kadar PBAS 
ditinjau dari 
kegiatan 
evaluasi 
pembelajaran 

• Adanya keterlibatan siswa  untuk 
mengevaluasi sendiri hasil 
pembelajaran yang telah dilakukan 

• Keterlibatan siswa secara mandiri 
untuk melaksanakan kegiatan 
semacam tes dan tugas-tugas yang 
harus dikerjakannya. 

• Kemauan siswa untuk menyusun 
laporan baik tertulis maupun 
secara lisan berkenaan hasil 
belajar yang diperolehnya. 

 
Sumber : Sanjaya (2006) 
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4) Membuat kisi-kisi angket 

5) Membuat pernyataan dan jawaban yang diinginkan sesuai dengan 

indikator. Angket disusun sebanyak 30 butir 

6) Memberikan skor pada masing-masing jawaban 

Angket disusun dengan 3 alternatif jawaban yang masing-masing 

mempunyai skor 1 sampai 3, dengan penskoran sebagai berikut : 

a) Skor 3 untuk pilihan jawaban yang termasuk kategori tinggi 

yaitu jawaban 7 - 10 

b) Skor 2 untuk pilihan jawaban yang termasuk kategori sedang 

yaitu jawaban 4 - 6 

c) Skor 1 untuk pilihan jawaban yang termasuk kategori rendah 

yaitu jawaban 0 – 3 

 

E. Analisis Instrumen 

a. Analisis validitas 

   Menurut Arikunto (2006 : 168), suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Validitas dapat diukur dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar. 

 

 

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi antara  antara variabel x dan variabel y 
X : Skor item setiap nomor soal 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222xyr

ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=
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Y : Skor total setiap peserta 
N : Jumlah peserta 
Nilai rxy yang diperoleh kemudian dikonsultasikan ke r tabel, jika rxy > 

rtabel, soal dikatakan valid. 

b. Analisis reliabilitas 

  ))(
1

( 2

2

11 s
pqs

n
nr Σ−
−

=  

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 
p : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 
q : proporsi subyek yang menjawab item dengan salah 
n : banyaknya item 
s : standar deviasi 
 
Apabila harga r11 dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5% 

ternyata lebih besar, berarti instrumen tersebut reliabel. 

 

F. ANALISIS DATA 

a. Analisis data tahap awal 

1) Uji normalitas data 

 Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui jenis statistik yang 

digunakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah 

b) Menentukan nilai rata-rata dan deviasi 

c) Menghitung Z dari setiap batas bebas (Sudjana, 2005 : 99) 

Rumus : 

s
xxi

iZ
−

=  
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Keterangan : 

Z i
 : bilangan baku 

iX  : nilai tes/angket 
X  : simpangan baku rata-rata tes/angket 
s : simpangan baku 
 

d) Menguji kenormalan dengan rumus : 

Rumus : 

∑
=

−=
k

i
Ei
EiiX

1

)0(2 2

 

Keterangan : 

0i : frekuensi hasil pengamatan 
Ei : frekuensi yang diharapkan 
k : banyak kelas (Sudjana, 2005 : 273) 

2) Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui populasi yang 

digunakan homogen atau tidak. Data yang digunakan untuk uji 

homogenitas populasi dalam penelitian ini adalah nilai akhir 

Praktikum Pengeinderaan Jauh pada mahasiswa semester IV tahun 

2007/2008. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

metode Bartlett. Untuk uji Bartlett digunakan statistik Chi-kuadrat 

yaitu : 

{ }22 log)1(10ln ii SnBdataX −−= ∑  

( )1log 2 −= ∑ inSB  

)(
)(∑

∑
−

−
=

1
1 2

2

i

ii

n
Sn

S  
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Keterangan : 

Si

2  : variasi masing-masing kelompok 

S 2  : variasi gabungan 
B   : koefisien Bartlett (Sudjana,2005:263) 

 

b. Analisis data tahap akhir 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis 

deskriptif dan analisis statistik. 

1) Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas dan kadar PBAS dalam 

Praktikum Penginderaan Jauh pada mahasiswa Pendidikan Geografi 

ssemester genap tahun 2008/2009. 

2) Analisis Regresi 

Jika dalam penelitian terdapat dua variabel atau lebih, sudah 

sewajarnya untuk mempelajari cara bagaimana variabel-variabel itu 

berhubungan. Hubungan yang didapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara 

variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dinamakan 

analisis regresi (Sudjana,2005:310). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi. Digunakan untuk mengetahui tujuan yang ketiga dari 

penelitian ini yaitu adakah pengaruh kadar PBAS dalam praktikum 
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terhadap hasil belajar Praktikum Penginderaan Jauh. Analisis regresi 

tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dapat 

diprediksikan melalui variabel bebas. Dampak dari penggunaan 

analisis regresi digunakan untuk memutuskan apakah naik atau 

turunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui menaikkan dan 

menurunkan keadaan variabel bebas. Karena kedua variabel termasuk 

dalam regresi linier, maka untuk menghitungnya digunakan rumus 

dari metoda kuadrat terkecil untuk regresi linier, yaitu: 

bXaY +=ˆ s 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
−

−
= 22

2

XXn

XYXXY
a  

( )( )
( )22 ∑∑

∑ ∑∑
−

−
=

XXn

YXXYn
b  

(Sudjana, 2005 : 315) 

3) Uji keberartian dan kelinieran regresi sederhana 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model linier yang telah 

diambil benar-benar cocok dengan keadaan atau tidak. Untuk uji 

kelinieran regresi, digunakan rumus analisis varians. 

Tabel 3. Analisis varians untuk regresi linier sederhana 
Sumber 
variasi 

dk JK KT F 

Regresi (a) 
Regresi (b) 
 
 
Residu 

1 
1 
 
 
n-2 

( ) nYi /2∑  
JK (b/a) 
 

( )2ˆ∑ − ii YY

( ) nYi /2∑  

)/(2 abJKsreg =  
 

( )
2

ˆ 2

2

−

−
= ∑

n
YY

s ii
res  

 

2

2

res

reg

s
s
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Jumlah n ∑ 2
iY  - - 

      Sumber : Sudjana, 2005  

4) Perhitungan koefisien regresi linier sederhana  

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui besarnya angka 

koefisien korelasi (r) dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Untuk keperluan perhitungan koefisien korelasi (r) 

berdasarkan sekumpulan data (Xi, Yi) berukuran n dapat digunakan 

rumus :  

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222
iiii

iii

YYnXXn

YXYXn
r

 

Keterangan : 

r  : koefisien korelasi antara X dan Y 
X  : skor kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh. 
Y  : skor hasil belajar Praktikum Penginderaan Jauh. 
n  : jumlah pasangan X dan Y (Sudjana, 2005 : 369) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Lokasi penelitian 

  Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laboratorium 

Penginderaan Jauh, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang berada di Kampus Sekaran 

Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Dilihat 

dari letak astronomisnya berdasarkan peta RBI Kelurahan Sekaran 

berada pada 07o01’00”LS – 07o07’00”LS dan 110o22’30”BT – 

110o23’30”BT. 

 Batas wilayah Kelurahan Sekaran yaitu : 

Sebelah utara  : berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan dan   

Kecamatan Gajahmungkur 

 Sebelah timur :    berbatasan dengan Kecamatan Banyumanik 

 Sebelah selatan :    berbatasan dengan Kabupaten Semarang 

Sebelah barat :    berbatasan dengan Kecamatan Mijen 
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Gambar 2. Peta Lokasi Laboratorium Penginderaan Jauh Geografi UNNES 
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b. Kondisi Laboratorium  

Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran 

yang terdapat di Laboratorium Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4. Ruang Laboratorium Geografi 
No Kode Keterangan 
1 C 201 Laboratorium Kosmografi dan  Penginderaan Jauh 
2 C 202 Laboratorium Kartografi 
3 C 203 Ruang Laboran/petugas 
4 C 204 Kamar mandi pria 
5 C 205 Kamar mandi wanita 
6 C 206 Laboratorium Geologi, Geomorfologi dan 

Meteorologi Klimatologi 
7 C 207 Laboratorium Komputer, Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dan Interpretasi Foto Udara (IFU) 
8 C 208 Ruang Penyimpanan Barang 
9 C 209 Laboratorium Tanah dan Hidrologi 
10 C 210 Ruang Ketua Laboratorium Geografi 
11 C 211 Perpustakaan Geografi 
12 C 212 Ruang Penyimpanan Barang 
13 C 213 Ruang Peta dan Globe 
14  Ruang Baca 

Sumber : Data Laboratorium Gaografi 2009 

Adapun ruang yang digunakan untuk Praktikum Penginderaan Jauh 

sebanyak dua buah buah yaitu C 201 dan C 202 yang letaknya 

bersebelahan. Masing-masing ruangan dilengkapi white board, meja,  

kursi dan lemari serta peralatan praktikum yang diperlukan. 

c. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai 2 Juni 2009 sampai dengan 9 

Agustus 2009. Berikut akan diuraikan jadwal pelaksanaan penelitian. 

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
Tanggal Kegiatan 

2 – 4 Juni Mengurus surat ijin penelitian 
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4 – 23 Juni 2009 Observasi dan wawancara 
25 Juni – 31 Juli 2009 Penyebaran dan pengumpulan angket 
2 – 9 Agustus 2009 Olah data dan analisis hasil penelitian 

 

2. Analisis instrumen 

 Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu harus ada ujicoba soal 

yang akan digunakan supaya didapatkan instrumen yang baik. Ujicoba 

instrumen merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

pengembangan instrumen, karena dari ujicoba inilah diketahui informasi 

mengenai mutu instrumen yang digunakan. Ujicoba dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara memberikan tes kepada kelompok yang bukan 

merupakan sampel penelitian. Jumlah soal yang diujicobakan sebanyak 

30 butir. Adapun langkah yang diambil dalam tes ujicoba adalah sebagai 

berikut. 

1) Tahap persiapan, meliputi menentukan alokasi waktu, membuat kisi-

kisi soal, dan membuat soal yang sesuai dengan kisi-kisi. 

2) Tahap pelaksanaan. 

3) Tahap analisis. 

Adapun analisis istrumen meliputi: 

a. Validitas tiap butir soal 

Hasil uji validitas menunjukkan, terdapat 10 butir pernyataan 

yang tidak valid. 5 dari 6 pernyataan (83,3%) kadar PBAS sub 

variabel kadar PBAS dilihat dari proses perencanaan yaitu no 1, 2, 

3,4 dan 5 ternyata tidak valid karena sub variabel ini kurang 

terlaksana dalam Praktikum Penginderaan Jauh. Begitu juga sub 
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variabel Kadar PBAS ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran, 

sebagaian besar (66,6% atau 2 dari 3 pernyataan) yaitu no 28 dan 29 

juga tidak valid. Sedangkan pada sub variabel Kadar PBAS dilihat 

dari proses pembelajaran hanya terdapat 3 dari 21 (14,3%) 

pernyataan yaitu no 11, 13, dan 26 yang tidak valid. Maka, bisa 

dikatakan bahwa hasil penelitian berupa kadar PBAS dalam 

Praktikum Penginderaan Jauh yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini sebagian besar adalah Kadar PBAS dilihat dari proses 

pembelajaran. 

b. Reliabilitas 

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas diperoleh r hitung = 0,44. 

Pada taraf signifikansi 0,5% dengan n=26 diperoleh rtabel = 0,31. 

Karena rhitng > rtabel maka instrumen penelitian tersebut reliabel. 

3.    Aktivitas Mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan Jauh 

Hasil penelitian berupa aktivitas mahasiswa dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh diperoleh berdasarkan hasil observasi. Berikut jadwal 

observasi yang telah dilakukan peneliti : 

   Tabel 6. Jadwal kegiatan observasi 

N
o Waktu 

Ro
m 
bel 

Fokus Observasi 

1 Kamis, 4 Juni 
2009 3 Aktivitas melihat, lisan dan 

mendengarkan 

2 Senin, 8 Juni 
2009 1 Aktivitas melihat, lisan dan 

mendengarkan 

3 Kamis, 11 Juni 
2009 3 Aktivitas menulis, menggambar, dan 

metrik 

4 Kamis, 11 Juni 
2009 4 Aktivitas melihat, lisan dan 

mendengarkan 



56 
 

 

5 Senin, 15 Juni 
2009 1 Aktivitas menulis, menggambar, dan 

metrik 

6 Selasa, 16 Juni 
2009 2 Aktivitas melihat, lisan dan 

mendengarkan 

7 Kamis, 18 Juni 
2009 3 Aktivitas mental dan emosional 

8 Kamis, 18 Juni 
2009 4 Aktivitas menulis, menggambar,  

metrik, mental dan emosional 

9 Senin, 22 Juni 
2009 1 Aktivitas mental dan emosional 

10 Selasa, 23 Juni 
2009 2 Aktivitas menulis, menggambar,  

metrik, mental dan emosional 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan (lihat lampiran 9 

hal:108)maka diperoleh kadar bentuk-bentuk aktivitas mahasiswa 

dalam Praktikum Penginderaan Jauh berikut ini : 

 
Gambar 3. Bentuk-bentuk aktivitas mahasiswa dalam praktikum 

penginderaan jauh 
 
       Bentuk-bentuk aktivitas tersebut tersebar cukup merata. Dari 8 

bentuk aktivitas, aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah 

aktivitas mental  (19%) dimana mahasiswa melakukan kegiatan 

berupa mengingat, merenungkan, memecahkan masalah, menganalisa 

faktor-faktor, melihat hubungan, dan membuat keputusan. Selanjutnya 
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adalah aktivitas lisan dan aktivitas melihat yang masing-masing 

sebesar 15%. Aktivitas melihat yang dilakukan berupa membaca 

referensi, melihat gambar-gambar, mengamati gambar-gambar atau 

foto udara, dan mengamati orang lain bekerja. Sedangkan dalam 

aktivitas lisan mahasiswa melakukan kegiatan berupa : 

mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, diskusi dan interupsi. Kemudian emosional (14%) yang 

berupa minat, berani, tenang, gembira, dan bosan. Selanjutnya adalah 

aktivitas menggambar dan menulis yang masing-masing berkadar 

11%. Pada aktivitas menggambar mahasiswa melakukan kegiatan 

berupa : menggambar, membuat peta, dan membuat deliniasi 

sedangkan aktivitas menulis seperti menulis laporan dan membuat 

rangkuman. Aktivitas selanjutnya adalah mendengar (8%) dimana 

mahasiswa mendengarkan penyajian bahan dan mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok. Aktivitas terakhir adalah aktivitas 

metrik (7%) berupa melakukan percobaan dan memilih alat. 

 Berikut uraian lebih rinci dari bentuk dari masing-masing aktivitas 

yang dilakukan mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan Jauh: 

a. Aktivitas melihat 

Sejumlah 26 responden, semuanya (100%) melihat gambar-

gambar/foto udara, 22 responden (85%) mengamati demonstrasi, dan 
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21 responden (81%) yang mengamati orang lain bekerja. Sedangkan 

yang membaca referensi hanya 17 responden (65%).  

Tabel 7. Aktivitas melihat mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
membaca referensi 17 65% 
melihat gambar-gambar/foto udara 26 100% 
mengamati demonstrasi 22 85% 
mengamati orang lain bekerja 21 81% 
Sumber : lihat lampiran 8 hal:106 

b. Aktivitas lisan (oral) 

Sejumlah 26 responden, 16 responden (62%) yang 

menghubungkan suatu kejadian, masing-masing 13 responden (50%) 

yang melakukan diskusi dan mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

10 responden (39%) yang mengemukakan pendapat, dan 9 responden 

(35%) memberi saran. Sedangkan yang mengajukan pertanyaan hanya 

7 responden (27%). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 8. Aktivitas lisan mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
mengemukakan suatu fakta atau prinsip 13 50% 
menghubungkan suatu kejadian 16 62% 
mengajukan pertanyaan 7 27% 
memberi saran 9 35% 
mengemukakan pendapat 10 39% 
diskusi 13 50% 
interupsi 8 31% 
Sumber : lampiran 8 hal 106 

c. Aktivitas mendengarkan 

Sejumlah 26 responden, hampir semuanya (96% atau 25 responden) 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok. Sedangkan 
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responden yang mendengarkan penyajian bahan hanya 21 responden 

(81%). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 9. Aktivitas mendengarkan mahasiswa dalam Praktikum 
Penginderaan Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
mendengarkan penyajian bahan 21 81% 
mendengarkan percakapan atau diskusi 
kelompok 25 96% 

 Sumber : lampiran 8 hal:106 

d. Aktivitas menulis 

Dari 26 responden, hampir semuanya (96% atau 25 responden) 

menulis laporan dan mengerjakan tes. Sedangkan yang membuat 

rangkuman hanya 14 responden (54%) saja. Selengkapnya dapat 

dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 10. Aktivitas menulis mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
menulis laporan 25 96% 
membuat rangkuman 14 54% 
mengerjakan tes 25 96% 
Sumber : lampiran 8 ha:106 

e. Aktivitas menggambar 

Dari 26 responden, semuanya (100%) melakukan aktivitas 

menggambar, sebagian besar (88% atau 23 responden) membuat 

deliniasi, sedangkan yang membuat peta saat praktikum hanya 17 

responden (65%) saja. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini : 
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Tabel 11. Aktivitas menggambar mahasiswa dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
menggambar 26 100% 
membuat peta 17 65% 
membuat deliniasi 23 88% 

 Sumber : lampiran 8 hal:106 

f. Aktivitas metrik 

Dari 26 responden, sebagian besar yaitu 23 responden (88%) memilih 

alat, namun yang melakukan percobaan hanya 16 responden (62%) 

saja. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 12. Aktivitas metrik mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
melakukan percobaan 16 62% 
memilih alat 23 88% 

 Sumber : lampiran 8 hal:106 

g. Aktivitas mental 

Dari 26 responden, sebagian besar (96%) melakukan aktivitas 

mengingat, 24 responden (92%) yang terlihat merenungkan, 23 

responden (88%) dapat memecahkan masalah, 22 responden (85%) 

bisa membuat keputusan, sedangkan yang melihat hubungan-hubungan 

hanya 8 responden (31%) dan yang menganalisis faktor-faktor hanya 7 

responden (27%) saja. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini :  
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Tabel 13. Aktivitas mental mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan 
Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
merenungkan 24 92% 
mengingat 25 96% 
memecahkan masalah 23 88% 
menganalisis faktor-faktor 7 27% 
melihat hubungan-hubungan 8 31% 
membuat keputusan 22 85% 

 Sumber : lampiran 8 hal:106 

h. Aktivitas emosional 

Dari 26 responden, sebagian besar (92%) merasa gembira, yang 

berminat sebanyak 21 responden (81%), 14 responden (54%) tampak 

tenang, 10 responden (39%) terlihat berani. Sedangkan 9 responden 

(35%) merasa bosan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 14. Aktivitas emosional mahasiswa dalam Praktikum 
Penginderaan Jauh 

Bentuk Aktivitas Jumlah Persentase
minat 21 81% 
berani 10 39% 
tenang 14 54% 
gembira 24 92% 
bosan 9 35% 

 Sumber : lampiran 8 hal:106 

4.   Kadar Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) dalam 
Praktikum Penginderaan Jauh 

Untuk mengukur kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan 

Jauh, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa angket. 

Angket disebarkan pada akhir pertemuan praktikum. Hal ini dilakukan 

karena sub variabel tidak hanya berkaitan pada saat perencanaan dan 

proses pembelajaran saja tetapi juga saat evaluasi dari pertemuan pertama 
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sampai pertemuan terakhir. Sehingga angket juga dapat berfungsi sebagai 

bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam melakukan praktikum selama ini. 

Hasil observasi dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

 
Gambar 4. Kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh (lamp. 11) 
 

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa, secara umum, 

kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh tergolong tinggi (47%), 

sedangkan kadar PBAS yang termasuk sedang sebesar 37%, dan kadar 

PBAS yang termasuk rendah hanya 16%. 

Berikut akan diuraikan hasil dari masing-masing indikator PBAS: 

a. Kadar PBAS dilihat dari proses perencanaan 

Hanya ada satu indikator yang termasuk dalam sub variabel ini 

yaitu adanya keterlibatan mahasiswa dalam mengadakan media 

pembelajaran yang akan digunakan. Dari 26 responden, sebagian 

besar (12 orang atau 46%) mempunyai kadar PBAS yang tinggi, 
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sedangkan 7 orang (27%) mempunyai kadar PBAS rendah dan 7 

orang (27%) mempunyai kadar PBAS sedang.  

 
Gambar 5. Kadar keterlibatan mahasiswa dalam mengadakan media 

yang akan digunakan 
 
 

b. Kadar PBAS dilihat dari proses pembelajaran 

Ada 17 indikator untuk mengukur sub variabel ini yaitu indikator 

2 sampai indikator 18.  

Indikator 11 : Adanya keterlibatan mahasiswa secara fisik dalam 

setiap praktikum. Dari 26 responden, separuhnya yaitu 13 orang 

(50%) mempunyai kadar sedang, sebanyak 7 orang (27%) jumlahnya 

mempunyai kadar tinggi sedangkan yang mempunyai kadar rendah 

sebanyak 6 orang (26%). 



64 
 

 

 

 
Gambar 6.  Keterlibatan mahasiswa secara fisik dalam praktikum. 

 Indikator 12 : Adanya keterlibatan mahasiswa secara mental 

dalam setiap praktikum. Dari 26 responden, yang termasuk 

mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 7 orang (27%) dan responden 

yang mempunyai kadar sedang sebanyak 10 orang (38%), sedangkan 

responden yang mempunyai kadar yang rendah sebanyak 9 orang 

(35%)  
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Gambar 7. Keterlibatan mahasiswa secara mental dalam praktikum 

Indikator 13 : Adanya keterlibatan mahasiswa secara intelektual 

dalam setiap praktikum. Dari 26 responden, yang termasuk 

mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 8 orang (31%) dan responden 

yang mempunyai kadar sedang sebanyak 10 orang (38%), sedangkan 

responden yang mempunyai kadar rendah 8 orang (31%).  
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Gambar 8. Keterlibatan mahasiswa secara intelektual dalam 
praktikum. 

 
Indikator 14 : Adanya perhatian yang tinggi dari mahasiswa dalam 

mengikuti praktikum. Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai 

kadar yang tinggi sebanyak 16 orang (61%), sedangkan responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 9 orang (35%) dan hanya 1 orang (4%) 

yang mempunyai kadar rendah. 

 

 
Gambar 9. Perhatian mahasiswa dalam mengikuti praktikum 
 

Indikator 15 : Adanya motivasi yang tinggi dari mahasiswa untuk 

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Dari 26 responden, yang 

termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 16 orang (62%), dan  

responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 10 orang (10%) 

sedangkan responden yang mempunyai kadar rendah hanya  tidak ada 

(0%). 
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Gambar 10. Motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan setiap 

tugas yang diberikan. 
 

Indikator 2 : Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman 

nyata yaitu melakukan indentifikasi foto udara sendiri. Dari 26 responden, 

yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 7 orang (27%), 

sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 13 orang 

(50%) dan hanya 6 orang (23%) yang mempunyai kadar rendah. 
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Gambar 11. Mahasiswa melakukan identifikasi foto udara sendiri. 
 

Indikator 3 : Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman 

nyata yaitu mengoperasikan stereoskop sendiri. Dari 26 responden, yang 

termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 7 orang (27%), 

sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 10 orang 

(38%) dan hanya 9 orang (35%) yang mempunyai kadar rendah. 

 

Gambar 12. Mahasiswa mengoperasikan stereoskop sendiri 
 

Indikator 16 : Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman 

nyata yaitu bekerjasama dengan teman sekelompok. Dari 26 responden, 

yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 18 orang (69%), 

sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 7 orang 

(27%) dan hanya 1 orang (4%) yang mempunyai kadar rendah. 
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Gambar 13. Mahasiswa bekerjasama dengan teman sekelompok 
 

Indikator 17 : Adanya keinginan mahasiswa untuk menciptakan iklim 

belajar yang kondusif. Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai 

kadar yang tinggi sebanyak 15 orang (58%), sedangkan responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 9 orang (34%) dan hanya 2 orang (8%) 

yang mempunyai kadar rendah. 
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Gambar 14. Keinginan mahasiswa untuk menciptakan iklim yang 

kondusif 
 

Indikator 4 : Adanya keterlibatan siswa dalam mencari setiap sumber 

belajar yang tersedia. Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar 

yang tinggi dan kadar rendah sama besarnya yaitu 8 orang (31%), 

sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 10 orang 

(38%). 
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Gambar 15. Keterlibatan siswa dalam mencari setiap sumber 
belajar yang tersedia 

 
Indikator 5 : Keterlibatan mahasiswa dalam memanfaatkan setiap sumber 

belajar yang tersedia. Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar 

yang tinggi sebanyak 13 orang (50%), sedangkan responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 19 orang (38%) dan hanya 3 orang 

(12%) yang mempunyai kadar rendah. 

 

Gambar 16. Keterlibatan mahasiswa dalam memanfaatkan setiap 
sumber belajar yang tersedia. 

 
Indikator 6 : Adanya keterlibatan mahasiswa dalam melakukan prakarsa 

berupa menjawab pertanyaan dari dosen/asisten dosen. Dari 26 responden, 

yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 1 orang (69%), 

sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang sebanyak 7 orang 

(27%) dan hanya 18 orang (69%) yang mempunyai kadar rendah. 
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Gambar 17. Keterlibatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan 
dari dosen/asisten dosen 

 
 Indikator 7 : Adanya keterlibatan mahasiswa dalam melakukan 

prakarsa berupa mengajukan pertanyaan kepada dosen/asisten dosen. Dari 

26 responden, yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 5 

orang (19%), sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang 

sebanyak 11 orang (42%) dan hanya 10 orang (39%) yang mempunyai 

kadar rendah. 

 

Gambar 18. Keterlibatan mahasiswa dalam mengajukan 
pertanyaan kepada dosen/asisten dosen 

 
Indikator 8 : Adanya keterlibatan mahasiswa dalam melakukan prakarsa 

berupa usaha memecahkan masalah yang timbul selama praktikum. Dari 

26 responden, yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi sebanyak 8 

orang (27%), sedangkan responden yang mempunyai kadar sedang 

sebanyak 8 orang (31%) dan hanya 11 orang (42%) yang mempunyai 

kadar rendah. 



73 
 

 

 

Gambar 19. Keterlibatan mahasiswa dalam melakukan prakarsa 
berupa usaha memecahkan masalah yang timbul 
selama praktikum 

 
Indikator 18 : Terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 

lainnya. Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar yang tinggi 

sebanyak 16 orang (61%), sedangkan responden yang mempunyai kadar 

sedang sebanyak 9 orang (35%) dan hanya 1 orang (4%) yang mempunyai 

kadar rendah. 

 

Gambar 20. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 
lainnya 

 
Terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan dosen/asisten dosen. 
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Sebanyak 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar 

yang tinggi sebanyak 12 orang (46%), dan  responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 14 orang (54%) sedangkan 

responden yang mempunyai kadar rendah  tidak ada (0%). 

 
Gambar 21. Interaksi antara mahasiswa dengan dosen/asisten 

dosen. 
 

• Adanya keterlibatan semua mahasiswa dalam setiap 
praktikum 
 

Sebanyak 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar 

yang tinggi sebanyak 17 orang (65%), dan  responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 9 orang (35%) sedangkan 

responden yang mempunyai kadar rendah  tidak ada (0%). 

 
Gambar 22. Keterlibatan semua mahasiswa dalam setiap 

praktikum 
 

c. Kadar PBAS ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran 

Hanya ada 2 indikator dalam mengukur sub variabel ini, yaitu : 

•    Adanya keterlibatan mahasiswa secara mandiri untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. 
 

Sebanyak 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar 

yang tinggi sebanyak 19 orang (73%), sedangkan responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 4 orang (15%) dan hanya 3 

orang (3%) yang mempunyai kadar rendah. 

 



75 
 

 

 
Gambar 23. Keterlibatan mahasiswa secara mandiri untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang harus 
dikerjakannya. 

 
• Kemauan mahasiswa untuk menyusun laporan tertulis 

Dari 26 responden, yang termasuk mempunyai kadar yang 

tinggi sebanyak 18 orang (69%), sedangkan responden yang 

mempunyai kadar sedang sebanyak 6 orang (23%) dan hanya 2 

orang (8%) yang mempunyai kadar rendah. 
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Gambar 24. Kemauan mahasiswa untuk menyusun laporan 
tertulis 

 
5.   Hasil Belajar Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui metode dokumentasi 

diperoleh  data hasil belajar sebagai berikut : 

Tabel 15. Hasil belajar praktikum penginderaan jauh 

Rentan
g Nilai 

Nila
i 

huru
f 

Arti Nilai Romb
el 1 

Romb
el 2 

Romb
el 3 

Romb
el 4 

Secar
a 

umu
m 

>85-
100 A Baik sekali 0% 0% 0% 0% 

0% 

>80-85 AB Lebih dari 
baik 62,5% 50% 57% 20% 

50% 

>70-80 B Baik 37,5% 50% 43% 80% 50% 

>65-70 BC Lebih dari 
cukup 0% 0% 0% 0% 

0% 

>60-65 C Cukup 0% 0% 0% 0% 0% 

>55-60 CD Kurang dari 
cukup 0% 0% 0% 0% 

0% 

>50-55 D Kurang 0% 0% 0% 0% 0% 
<50 E Gagal 0% 0% 0% 0% 0% 

Sumber : Data Nilai Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh 
mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi Tahun Akademik 
2008/2009  

 Data di atas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh hanya 

tersebar di dua nilai yang terbagi secara merata yaitu nilai kategori AB 

dan B yang masing-masing sebanyak 13 responden atau 50% dari 

keseluruhan responden. Pada rombel 1, sebanyak 5 responden (62,5%) 

mendapat nilai AB sedangkan yang mendapat nilai B hanya 3 orang 

(37,5%). Pada rombel 2, responden yang mendapat nilai AB dan B 

jumlahnya sama yaitu masing-masing 3 responden (50%). Rombel 3, 

hampir sama dengan rombel 1, responden yang mendapat nilai AB lebih 
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banyak yaitu 4 responden (57%), dan yang mendapat nilai B hanya 3 

orang (43%). Sedangkan pada rombel 4, responden yang mendapat nilai 

B lebih banyak dari pada yang mendapat nilai AB yaitu 4 responden 

(80%), sehingga yang mendapat nilai AB hanya 1 responden saja (20%).  

6. Pengaruh Kadar Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) 
dalam  Praktikum terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Praktikum 
Penginderaan Jauh 
 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kadar PBAS dalam 

Praktikum Penginderaan Jauh terhadap hasil belajar mata kuliah Praktikum 

Penginderaan Jauh mahasiswa semester II tahun 2008/2009, penulis 

menggunakan analisis stastistik dengan koefisien korelasi. Analisis 

statistik koefisien korelasi menggunakan regresi linier sederhana untuk 

mengetahui besarnya pengaruh X yaitu kadar PBAS dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh terhadap Y yaitu hasil belajar mata kuliah Praktikum 

Penginderaan Jauh. Dari analisis regresi linear diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : Y = 50,83 + 0,57b 

Dari persamaan di atas, maka koefisien regresinya adalah 0,57. Data 

yang digunakan dalam analisis ini adalah data skor angket tiap mahasiswa. 

Dengan jumlah n = 26 maka diperoleh harga koefisien korelasi (rhitung) 

sebesar 0,23932.  Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, diperoleh  

rtabel sebesar 0,388. Jika rhitung < rtabel maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak 

terdapat korelasi positif antara kadar PBAS dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh dengan hasil belajar Praktikum Penginderaan Jauh. 

Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 14 hal:113 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi dapat diperoleh data bahwa persebaran bentuk 

aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam Praktikum Penginderaan Jauh 

cukup merata, tidak ada dominasi salah satu bentuk aktivitas. Hal ini karena 

metode praktikum memungkinkan semua bentuk aktivitas dapat dilakukan 

oleh mahasiswa. Namun, aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah 

aktivitas mental (19%) seperti mengingat, merenungkan, memecahkan 

masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan, dan membuat 

keputusan. Sedangkan aktivitas yang paling sedikit dilakukan adalah aktivitas 

metrik seperti melakukan percobaan dan memilih alat. Memang praktikum 

penginderaan jauh tidak terlalu menuntut aktivitas fisik berupa metrik tetapi 

lebih pada aktivitas mental dimana mahasiswa belajar untuk menganalisis 

data berupa foto udara menjadi data dengan tema tertentu sehingga mudah 

dibaca. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh semua mahasiswa (100%) 

dalam Praktikum Penginderaan Jauh adalah melihat gambar-gambar/foto 

udara dan menggambar. Dua aktivitas ini adalah “menu wajib” praktikum 

dimana setiap pertemuan selalu menggunakan foto udara sebagai alat 

praktikum dan output hasil praktikum yang harus dilaporkan adalah berupa 

gambar. Sedangkan aktivitas yang paling sedikit dilakukan adalah 

mengajukan pertanyaan dan menganalisis faktor-faktor. Dua aktivitas ini 

hanya dilakukan 7 responden (27%) hal ini menandakan bahwa budaya 

bertanya pada mahasiswa masih sangat rendah. Mereka masih merasa 

sungkan untuk bertanya kepada Dosen/Asisten Dosen pada saat praktikum 
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berlangsung. Pun kalau ingin bertanya, mereka memilih untuk bertanya di 

luar praktikum saja. 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan 

Jauh termasuk tinggi. Namun, seperti yang sudah penulis uraikan di atas 

bahwa yang dimaksud kadar PBAS dalam penelitian ini lebih banyak pada 

proses pembelajaran, sedangkan proses perencanaan dan kegiatan evaluasi 

hanya sedikit. Kadar PBAS tertinggi (73%) pada indikator mahasiswa 

melakukan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan kadar PBAS terendah 

(4%) adalah indikator mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada 

Dosen/Asisten Dosen.   

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa kadar PBAS dalam 

praktikum Penginderaan Jauh tidak berpengaruh terhadap hasil belajar mata 

kuliah Praktikum Penginderaan Jauh. Menurut penulis ada dua faktor yang 

menyebabkan hal ini bisa terjadi, yaitu : 

1.   Kadar PBAS yang diteliti tidak menyeluruh, karena lebih banyak 

mengukur Kadar PBAS dilihat pada proses pembelajaran. Sedangkan 

Kadar PBAS dilihat dari proses perencanaan dan Kadar PBAS ditinjau 

dari kegiatan evaluasi hanya sedikit saja. 

2.   Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa cenderung homogen, hanya 

terdapat dalam 2 dari 8 rentang nilai yang ada yaitu 50% mendapat AB 

dan 50% mendapat B.  
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Berdasarkan hasil wawancara, penulis sampaikan bahwa aktivitas 

mahasiswa dalam praktikum Penginderaan Jauh dipengaruhi oleh beberapa 

hal, diantaranya yaitu : 

1. Jadwal praktikum. Praktikum yang dilakukan pada sore hari cenderung 

memiliki waktu yang relative pendek sehingga aktivitas yang 

dilakukanpun hanya sedikit.  

2. Jumlah peserta rombel. Rombel 4 yang mempunyai peserta berjumlah 19 

orang cenderung lebih kondusif dibanding rombel lain sehingga aktivitas 

yang dilakukan lebih banyak. 

3. Alat praktikum. Jumlah alat dan peserta praktikum yang proporsional 

cenderung mendorong aktivitas mahasiswa dalam praktikum 

4. Peran Asisten Dosen. Berperan untuk mendorong aktivitas mahasiswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yaitu hasil dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Bentuk aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam Praktikum 

Penginderaan Jauh secara dari yang paling banyak dilakukan adalah 

aktivitas mental (19%), melihat (15%), lisan (14%), menggambar (13%), 

emosional (13%), menulis (12%), mendengar (8%), dan metrik (6%). 

2. Kadar PBAS dalam Praktikum Penginderaan Jauh tergolong tinggi, 

terbukti dari porsentase kadar PBAS secara umum yaitu kategori tinggi 

sebanyak 47%, kategori sedang 37% dan rendah hanya 16%. 

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Kadar PBAS terhadap hasil 

belajar pada Praktikum Penginderaan Jauh pada mahasiswa Pendidikan 

Geografi FIS UNNES semester II Tahun Akademik 2008/2009. 

 

B. Saran 

Walaupun dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari kadar PBAS terhadap hasil belajar pada Praktikum 

Penginderaan Jauh karena beberapa hal, penulis menyarankan agar 

pembelajaran yang menggunakan metode praktikum lebih menyeluruh yaitu 

dengan melibatkan mahasiswa tidak hanya pada saat proses pembelajaran saja 
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tetapi juga saat perencanaan dan evaluasi juga agar aktivitas mahasiswa lebih 

optimal dan kadarnya juga meningkat sehingga diperoleh hasil belajar yang 

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar praktikum yang relative 

tinggi selain output berupa keterampilan yang sulit diperoleh dari 

pembelajaran bisaa yang konvensional. Penulis juga menyarankan kepada 

semua lembaga pendidikan yang menggunakan praktikum sebagai merode 

pembelajaran hendaknya memperhatikan beberapa aspek yaitu : waktu 

praktikum, jumlah peserta praktikum, ketersediaan alat praktikum dan 

pembimbing praktikum itu sendiri. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI 

“AKTIVITAS PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH” 

 

Paul D. Dierich (dalam Hamalik, 2005) mengemukakan 8 bentuk aktivitas yaitu : 

No Bentuk 
Aktivitas Indikator No 

Pernyataan 
1 Melihat • Membaca referensi 

• Melihat gambar-gambar (foto udara) 
• Mengamati demonstrasi 
• Mengamati orang lain bekerja 

1 
2 
3 
4 

2  Lisan 
 

• Mengemukakan suatu fakta atau 
prinsip 

• Menghubungkan suatu kejadian 
• Mengajukan pertanyaan 
• Memberi saran 
• Mengemukakan pendapat 
• Diskusi  
• Interupsi 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

3  Mendengar • Mendengarkan penyajian bahan 
• Mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok 

12 

13 

 

4 Menulis • Menulis laporan 
• Membuat rangkuman 
• Mengerjakan tes 

14 

15 

16 

5 Menggambar • Menggambar 
• Membuat peta 
• Membuat deliniasi 

17 

18 

19 

6 Metric • Melakukan percobaan  
• Memilih alat 

20 

21 

7 Mental • Merenungkan 
• Mengingat 

22 
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• Memecahkan masalah 
• Menganalisis factor-faktor 
• Melihat hubungan-hubungan 
• Membuat keputusan 

23 

24 

25 

26 

27 

8 Emosional 
 

• Minat 
• Berani 
• Tenang 
• Gembira 
• Bosan 

28 

29 

30 

31 

32 
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Lampiran 2 
LEMBAR OBSERVASI 

AKTIVITAS PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH 

 

Nama   : …………………………………….. 

NIM  : …………………………………….. 

Rombel : …………………………………….. 

No Aktivitas Keterangan 
1 Membaca referensi  
2 Melihat gambar-gambar (Foto Udara)  
3 Mengamati demonstrasi  
4 Mengamati orang lain bekerja  
5 Mengemukakan suatu fakta atau prinsip  
6 Menghubungkan suatu kejadian  
7 Mengajukan pertanyaan  
8 Member saran  
9 Mengemukakan pendapat  
10 Diskusi  
11 Interupsi  
12 Mendengarkan penyajian bahan  
13 Mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok  
14 Menulis laporan  
15 Membuat rangkuman  
16 Mengerjakan tes  
17 Menggambar  
18 Membuat peta  
19 Membuat deliniasi  
20 Melakukan percobaan  
21 Memilih alat  
22 Merenungkan  
23 Mengingat  
24 Memecahkan masalah  
25 Menganalisis factor-faktor  
26 Melihat hubungan-hubungan  
27 Membuat keputusan  
28 Minat  
29 Berani  
30 Tenang  
31 Gembira  
32 Bosan  

 Jumlah  
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Lampiran 3 
KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA ANGKET 

“ KADAR PEMBELAJARAN BERORIENTASI AKTIVITAS SISWA 

(PBAS) DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH “ 

 

Wina Sanjaya dalam bukunya ”Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan” (2006) mengemukan indikator untuk mengukur kadar Pembelajaran 

Berorientasi Aktivitas Siswa (PBAS) sebagai berikut : 

 

No Sub Variabel Indikator No 
Pernyataan 

1. Kadar PBAS 
dililihat dari 
proses 
perencanaan 

 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menyusun rancangan pembelajaran 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menentukan dan memilih sumber 
belajar yang diperlukan. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
menentukan dan mengadakan media 
pembelajaran yang akan digunakan.  

1 

2 

 

3, 4 

 

5, 6 

2.  Kadar PBAS 
dililihat dari 
proses 
pembelajaran 

 

• Adanya keterlibatan siswa baik secara 
fisik, mental dan emosional maupun 
intelektual dalam setiap proses 
pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 
tingginya perhatian dan motivasi siswa 
untuk menyelesaikan setiap tugas yang 
diberikan sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 

• Siswa belajar secara langsung 
(experiental learning). Dalam proses 
pembelajaran secara langsung, konsep 
dan prinsip diberikan melalui 
pengalaman nyata seperti merasakan, 
meraba, mengoperasikan, melakukan 
sendiri, dan lain sebagainya. Demikian 

7, 8, 9, 10, 
11, 12 

 

 

 

 

13, 14, 15, 
16, 17 
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Sumber: Sanjaya (2007) 
 
 
 
 
 
 

juga pengalaman itu bias dilakukan 
dalam bentuk kerja sama dan interaksi 
dalam kelompok. 

• Adanya keinginan siswa untuk 
menciptakan iklim belajar yang 
kondusif. 

• Keterlibatan siswa dalam mencari dan 
memanfaatkan setiap sumber belajar 
yang tersedia yang dianggap relevan 
dengan tujuan pembelajaran. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
melakukan prakarsa seperti menjawab 
dan mengajukan pertanyaan, berusaha 
memcahkan masalah yang diajukan 
atau yang timbul selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

• Terjadinya interaksi yang multi-arah, 
baik antara siswa dengan siswa atau 
antara siswa dengan guru. Interaksi ini 
juga ditandai dengan keterlibatan semua 
siswa secara merata. Artinya, 
pembicaraan atau proses tanya jawab 
tidak di dominasi oleh siswa tertentu. 

 

 

 

18 

 

19, 20 

 

 

21, 22, 23 

 

 

 

24, 25, 26, 
27 

3.  
Kadar PBAS 
ditinjau dari 
kegiatan 
evaluasi 
pembelajara
n 

• Adanya keterlibatan siswa  untuk 
mengevaluasi sendiri hasil 
pembelajaran yang telah dilakukan 

• Keterlibatan siswa secara mandiri 
untuk melaksanakan kegiatan semacam 
tes dan tugas-tugas yang harus 
dikerjakannya. 

• Kemauan siswa untuk menyusun 
laporan baik tertulis maupun secara 
lisan berkenaan hasil belajar yang 
diperolehnya. 

28 
 
30 
 
 
29 
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Lampiran 4 
UJI COBA ANGKET 

“ KADAR PEMBELAJARAN BERORIENTASI AKTIVITAS SISWA 

(PBAS) DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH “ 

 

Nama  : ……………………………….. 

NIM  : ……………………………….. 

Rombel : ………………………………..  

 

Petunjuk : 

• Ada 30 pernyataan dalam angket ini 

• Setiap pernyataan mempunyai 3 pilihan jawaban yaitu : 

Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak pernah (TP) 

• Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda 

• Berilah tanda centang satu kali (V) pada pilihan jawaban anda 

No Pernyataan SR KD TP 
1 Saya terlibat dalam merumuskan tujuan 

praktikum sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan kegiatan praktikum 

   

2 Saya terlibat dalam menyusun rancangan 
praktikum 

   

3 Saya terlibat dalam menentukan sumber belajar 
yang diperlukan dalam praktikum 

   

4 Saya terlibat dalam memilih sumber belajar 
yang diperlukan dalam praktikum 

   

5 Saya terlibat dalam menentukan media 
praktikum yang akan digunakan 

   

6 Saya terlibat dalam mengadakan media 
praktikum yang akan digunakan 

   

7 Saya terlibat secara fisik dalam setiap 
praktikum 

   

8 Saya terlibat secara mental dalam setiap 
praktikum 

   

9 Saya terlibat secara emosional dalam setiap 
praktikum 

   

10 Saya terlibat secara intelektual dalam setiap 
praktikum 

   

11 Saya mempunyai perhatian yang tinggi untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai 

   



91 
 

 

dengan waktu yang telah ditentukan 
12 Saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan 

   

13 Saya belajar secara langsung melalui 
pengalaman nyata dalam praktikum 

   

14 Saya mengoperasikan sendiri alat-alat 
praktikum 

   

15 Saya melakukan sendiri setiap tugas praktikum    
16 Saya bekerjasama dengan teman dalam 

kelompok praktikum 
   

17 Saya berinteraksi dengan teman dalam 
kelompok praktikum 

   

18 Saya berkeinginan menciptakan iklim belajar 
yang kondusif dalam praktikum 

   

19 Saya mencari setiap sumber belajar yang 
tersedia 

   

20 Saya memanfaatkan setiap sumber belajar yang 
tersedia 

   

21 Saya mengajukan pertanyaan dalam praktikum    
22 Saya menjawab pertanyaan dalam paktikum    
23 Saya memecahkan masalah yang timbul selama 

praktikum 
   

24 Terjadi interaksi antara mahasiswa dengan 
mahasiswa 

   

25 Terjadi interaksi antara mahasiswa dengan 
dosen atau asisten dosen 

   

26 Semua mahasiswa terlibat secara merata dalam 
praktikum 

   

27 Tidak ada dominasi oleh mahasiswa-mahasiswa 
tertentu dalam pembicaraan atau tanya jawab 

   

28 Saya mengevaluasi sendiri hasil praktikum yang 
telah dilakukan 

   

29 Saya mempunyai kemauan yang tinggi untuk 
menyusun laporan hasil praktikum 

   

30 Saya mandiri dalam melakukan tes responsi    
 Jumlah    

 

 *TERIMA KASIH* 
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Lampiran 5 
KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

“ KADAR PEMBELAJARAN BERORIENTASI AKTIVITAS SISWA 

(PBAS) DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH “ 

 

N
o 

Sub Variabel Indikator No 
Pernyataan 

1. Kadar PBAS 
dililihat dari 
proses 
perencanaan 

• Adanya keterlibatan mahasiswa 
mengadakan media pembelajaran yang 
akan digunakan.  

1 

2.  Kadar PBAS 
dililihat dari 
proses 
pembelajaran 
 

• Adanya keterlibatan mahasiswa secara 
fisik dalam setiap praktikum 

•  Adanya keterlibatan mahasiswa secara 
mental dalam setiap praktikum 

• Adanya keterlibatan mahasiswa secara 
intelektual dalam setiap praktikum 

• Adanya perhatian yang tinggi dari 
mahasiswa dalam mengikuti praktikum 

• Adanya motivasi yang tinggi dari 
mahasiswa untuk menyelesaikan setiap 
tugas yang diberikan 

• Mahasiswa belajar secara langsung 
melalui pengalaman nyata yaitu 
melakukan indentifikasi foto udara 
sendiri  

• Mahasiswa belajar secara langsung 
melalui pengalaman nyata yaitu 
mengoperasikan stereoskop sendiri. 

• Mahasiswa belajar secara langsung 
melalui pengalaman nyata yaitu 
bekerjasama dengan teman sekelompok 

• Adanya keinginan mahasiswa untuk 
menciptakan iklim belajar yang 
kondusif. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
mencari setiap sumber belajar yang 
tersedia 

• Keterlibatan mahasiswa dalam 
memanfaatkan setiap sumber belajar 
yang tersedia. 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
melakukan prakarsa berupa menjawab 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

2 

 

 

 

3 
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pertanyaan dari dosen/asisten dosen 
• Adanya keterlibatan siswa dalam 

melakukan prakarsa berupa 
mengajukan pertanyaan kepada 
dosen/asisten dosen 

• Adanya keterlibatan siswa dalam 
melakukan prakarsa berupa usaha 
memecahkan masalah yang timbul 
selama praktikum 

• Terjadinya interaksi antara mahasiswa 
dengan mahasiswa lainnya 

• Terjadinya interaksi antara mahasiswa 
dengan dosen/asisten dosen 

• Adanya keterlibatan semua mahasiswa 
dalam setiap praktikum 

 

16 

 

 

17 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 
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18 

 

19 

 

20 

3.  Kadar PBAS 
ditinjau dari 
kegiatan 
evaluasi 
pembelajaran 

• Adanya keterlibatan mahasiswa secara 
mandiri untuk melaksanakan tugas-
tugas yang harus dikerjakannya. 

• Kemauan siswa untuk menyusun 
laporan tertulis 

9 

 

 

10 
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Lampiran 6 
ANGKET 

“ KADAR PEMBELAJARAN BERORIENTASI AKTIVITAS SISWA 

(PBAS)  

DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH “ 

 

Nama  : ……………………………….. 

NIM  : ……………………………….. 

Rombel : ………………………………..  

 

Petunjuk : 

• Ada 20 pernyataan dalam angket ini yang dibagi menjadi 2 kelompok. 

• Tidak perlu terburu-buru dalam menjawab tetapi cermati baik-baik setiap 

pernyataan. 

• Jika sulit atau bingung dalam menjawab, hendaknya tanyakan langsung 

kepada peneliti. 

• Jawablah sesuai dengan kondisi anda, karena angket ini tidak mempengaruhi 

nilai apapun. 

• Pada lembar terakhir dilampiri materi praktikum sebagai alat bantu untuk 

mengingat kembali kegiatan praktikum yang telah anda dilakukan. 

 

I. Berilah tanda centang (V) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan. 

N

o 
Pernyataan 

 Praktikum ke 

I II III IV V VI VII VIII IX X Jml

1 

Saya terlibat dalam 

mengadakan media 

pembelajaran yang 

akan digunakan 

           

2 

 

Saya melakukan 

identifikasi foto udara 
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secara mandiri 

3 
Saya mengoperasikan 

stereoskop sendiri 
           

4 

Saya terlibat dalam 

mencari sumber 

belajar yang tersedia 

           

5 

Saya terlibat dalam 

memanfaatkan 

sumber belajar yang 

tersedia 

           

6 

Saya menjawab 

pertanyaan dari 

dosen/asisten dosen 

           

7 

Saya mengajukan 

pertanyaan kepada 

dosen / asisten dosen 

           

8 

Saya berusaha 

memecahkan masalah 

yang yang timbul 

selama praktikum 

berlangsung 

           

9 

Saya melaksanakan 

tugas-tugas  yang 

harus dikerjakan secara 

mandiri. 

           

1

0 

Saya menyusun 

laporan tertulis secara 

mandiri 

           

 Jumlah            
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II. Jika garis di bawah ini menggambarkan kondisi anda, maka lingkarilah angka 

yang paling sesuai. 

11. Tingkat keterlibatan saya secara fisik dalam setiap praktikum. 

 

 

12. Tingkat keterlibatan saya secara mental dalam setiap praktikum. 

 

 

13. Tingkat keterlibatan saya secara intelektual dalam setiap praktikum. 

 

14. Tingkat perhatian saya untuk mengikuti setiap praktikum. 

 

15. Tingkat motivasi saya untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. 

 

 

16. Tingkat kerja sama saya dengan teman sekelompok. 

 

 

17. Tingkat keinginan saya untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. 

 

18. Tingkat interaksi antara saya dengan mahasiswa lain dalam praktikum. 

 

 

19. Tingkat interaksi antara saya dengan asisten dosen dalam praktikum. 

 

 

20. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam setiap praktikum. 
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@ Terima Kasih atas Perhatian dan Kerjasama Anda @ 

 
 
 
 
 
 
 

ISI MATERI PRAKTIKUM 
 

Acara Praktikum 1 :  Pengenalan Citra Foto Udara 

Acara Praktikum 2 :  Pengenalan Citra Satelit 

Acara Praktikum 3  : Identifikasi Obyek melalui Interpretasi Citra 

Penginderaan Jauh 

Acara Praktikum 4 : Toponimi melalui Interpretasi Citra 

Acara Praktikum 5 : Interpretasi Citra untuk Pemetaan Penggunaan 

Lahan 

Acara Praktikum 6 : Interpretasi Citra Satelit untuk Identifikasi 

Perubahan Penggunaan/Penutup Lahan 

Acara Praktikum 7 : Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk 

Memperkirakan Jumlah dan Kepadatan 

Penduduk. 

Acara Praktikum 8 : Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk 

Identifikasi Jaringan Jalan. 
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Acara Praktikum 9 :  Interpretasi Citra Penginderaan Jauh untuk 

Identifikasi Bentuk Lahan 

Acara Praktikum 10 : Interpretasi Citra untuk Identifikasi Pola Sebaran 

Pemukiman 
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Lampiran 7 
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MAHASISWA 

 

I. Identitas Responden 

Nama  :............................................................ 

NIM  :............................................................ 

Prodi  :............................................................. 

Rombel :............................................................. 

 

II. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah tujuan praktikum sudah tercapai? 
2. Apakah saudara telah menggunakan metode dengan tepat? 
3. Apakah alat-alat mencukupi sesuai dengan tujuan dan bahan-bahan 

praktikum ini? 
4. Sampai dimana hasil praktikum ini berpengaruh pada diri saudara? 
5. Apakah waktu yang saudara pergunakan mencukupi sesuai dengan 

tugas? 
6. Masalah-masalah apa dan kesulitan-kesulitan apa yang saudara temui 

selama berpraktek dan usaha-usaha apa yang saudara kerjakan untuk 
mengatasinya? 

7. Apakah kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan tidak menyimpang 
dari pokok masalah yang harus dikerjakan? 

8. Sampai dimana asisten dosen telah memberikan bantuan kepada diri 
saudara? 

9. Apakah laporan yang saudara buat telah cukup memadai bila ditinjau 
dari segi penilaian dosen/asisten? 
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Lampiran 8 
DAFTAR UJI COBA DAN RESPONDEN 

A. UJI COBA 
No Kode Nama NIM Rombel 
1 UC-1 Heni Mulya Irwana 3201407023 1 
2 UC-2 Tsani Nurkha Laila 3201407063 3 
3 UC-3 Yuli Handayani 3201407011 1 
4 UC-4 Widiyanto 3201407038 2 
5 UC-5 Bachtiar Setyo S 3201407037 2 
6 UC-6 Agus Takrudin 3201406034 1 
7 UC-7 Candra Bayu N 3201406017 2 
8 UC-8 Hartatikana B. W 3201406002 1 
9 UC-9 Duana Bagus D 3201406501 3 
10 UC-10 Yuli Istiawati 3201406044 2 
11 UC-11 Atminah 3201406033 2 

B. 
RESPONDEN 
No Kode Nama NIM Rombel 
1 S-1 Kukuh Prasetyo Jati 3201408032 1 
2 S-2 Aditya Noviyanto 3201408082 1 
3 S-3 Bambang Tri Wahyudi 3201408006 1 
4 S-4 Irfan Fatkhurrahman 3201408040 1 
5 S-5 Akhmad Mualif Aluvi 3201408002 1 
6 S-6 Shintya Wijayati S 3201408019 1 
7 S-7 Nugroho Susanto 3201408021 1 
8 S-8 Muhammad Reza 3201408042 1 
9 S-9 Witra Riyanita 3201408028 2 
10 S-10 Septiana Mardhikawati 3201408008 2 
11 S-11 Dwi Ana H 3201408039 2 
12 S-12 Siti Pujiatun 3201408062 2 
13 S-13 Amita Asih Ardiyanti 3201408026 2 
14 S-14 Fajar Adie Nugroho 32014080 2 
15 S-15 Aji Setiyo Nugroho 3201408087 3 
16 S-16 M. Nur Kholiq 3201408060 3 
17 S-17 Tahmid Fitrianto 3201408054 3 
18 S-18 Dany Tri Wibowo 3201408061 3 
19 S-19 Agnes Ratna Meilia 3201408067 3 
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20 S-20 Miti Nurcahyati 3201408072 3 
21 S-21 Ismi Imaniar S 3201408066 3 
22 S-22 Netti Liana Dewi 3201408089 4 
23 S-23 Yuni Izzati 3201408083 4 
24 S-24 Eko Ahmad Riyanto 3201408080 4 
25 S-25 Irmawan 3201408074 4 
26 S-26 Agus Wahit Rohman 3201408093 4 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
Rekapitulasi Hasil Belajar Mata Kuliah Praktikum Penginderaan Jauh 

  Rombel 1 Rombel 2 Rombel 3 Rombel 4 Jumlah 
A 1 1 1 0 3 

AB 11 9 12 2 34 
B 15 11 16 13 55 

BC 0 4 1 0 5 
C 0 1 0 1 2 

CD 1 0 0 1 2 
D 0 0 0 0 0 
E 2 0 0 2 4 
  30 25 30 19 104 
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Lampiran 11 

HASIL OBSERVASI BENTUK AKTIVITAS PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH 

 Melihat Lisan Mendengar Menulis Menggambar Metrik Mental Emosional Jmlh 

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

S-1 v v v v v v x x v v x v v v v v v x v v v v v v x x v v v v v x 25 

S-2 v v v v x v v x x v x v v v v v v x v v v v v v v x v v x v v x 23 

S-3 v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v x 30 

S-4 v v v v x x v v v v v v v v x v v x v x v v v v x x v v v x v x 24 

S-5 v v v v v x x x x v v v v v x v v x v x v x v v x x v v v x v x 20 

S-6 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v x 30 

S-7 x v x x x x x x x x v x x v x x v v x x x v x v x x x x x x v v 23 

S-8 x v v v v v x x x v x v v v v v v v v x v v v x x v v v x v v x 22 

S-9 v v v v x v x x x v x v v v v v v v v x v v v v x x x v x v v v 23 

S-10 v v v v v x v v x v x v v v v v v v v v v v v v x x v v x v v x 25 

S-11 x v v x x v x x x v x x v v x v v v v v x v v v x x v x x x v v 17 

S-12 v v x x x v x x x x x v v v v v v v v v v v v x x v v v x x v v 20 

S-13 x v v v x x x x x v x v v v x v v v v x v v v x x x x v x v v x 17 
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S-14 x v v v x x x x x v x v v v x v v x v x v v v v x v v v v x v x 19 

S-15 x v x x x x x v x v x x v v x v v x x x v x v v x x v x x v x v 15 

S-16 v v v v v v x v v v x v v v x v v v v v v v v v v v v v v x v x 27 

S-17 v v v v v x x v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v x v x 27 

S-18 v v v v v v x x v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v 28 

S-19 x v v x x v x x x v x x v v x v v v v x v v v x x x x v x x v v 16 

S-20 v v v v v v x v v x v v v v v v v v v v v v v v x v v v x v v x 27 

S-21 x v v v x v x x x v x v v v x v v v v v v v v v x x v x x v v v 20 

S-22 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x 31 

S-23 v v v v v v v x x v x v v v v v v v v v v v v v x x v v x v v x 15 

S-24 v v v v x v x x x v x v v v v v v x v v v v v v x v v v x v v x 22 

S-25 v v v v v v x x v v x v v v v v v x v v v v v v x v v v x v v x 25 

S-26 x v x v x x x x x v x x v x x v v x x v x v v x x x v x v x x v 12 

Jmlh 17 26 22 21 13 16 7 9 10 13 8 21 25 25 14 25 26 17 23 16 23 24 25 21 7 8 22 21 10 14 24 9 562 

% 
65 100 85 81 50 62 27 35 38 50 31 81 96 96 54 96 100 65 88 62 88 92 96 81 27 31 85 81 38 54 92 35   

 
Keterangan : 
1. Membaca referensi     14. Menulis laporan    26. Melihat hubungan-

hubungan 
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2. Melihat gambar-gambar (foto udara)   15. Membuat rangkuman   27. Membuat keputusan 
3. Mengamati demonstrasi     16. Mengerjakan tes    28. Minat 
4. Mengamati orang lain bekerja    17. Menggambar    29. Berani 
5. Mengemukakan suatu fakta atau prinsip   18. Membuat peta    30. Tenang 
6. Menghubungkan suatu kejadian    19. Membuat deliniasi    31. Gembira 
7. Mengajukan pertanyaan     20. Melakukan percobaan   32. Bosan 
8. Memberi saran      21. Memilih alat 
9. Mengemukakan pendapat     22. Merenungkan 
10. Diskusi        23. Mengingat 
11. Interupsi       24. Memecahkan masalah 
12. Mendengarkan penyajian bahan    25. Menganalisis factor-faktor 
13. Mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok
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Lampiran 12 
 

DATA HASIL ANGKET 
KADAR PEMBELAJARAN BERBASIS ORIENTASI AKTIVITAS SISWA (PBAS)  

DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH  
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No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 
1 Kukuh Prasetyo Jati 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 41
2 Aditya Noviyanto 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 42
3 Bambang Tri Wahyudi 3 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 40
4 Irfan Fatkhurrohman 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 48
5 Aluvial 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 45
6 Shintya 1 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52
7 Nugroho 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55
8 Reza 1 2 3 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 40
9 Witra Riyanita 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 57

10 Septiana Mardhikawati 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57
11 Ana 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 43
12 Puji 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 45
13 Amita Asih Ardiyanti 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
14 Eko Ahmad Riyanto 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52
15 Aji Setiyo Nugroho 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 40
16 Muhammad Nur Kholiq 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 39
17 Tahmid Fitrianto 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 42
18 Dany Tri Wibowo 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 44
19 Agnes Ratna Meilia 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 44
20 Miti Nurcahyati 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 49
21 Ismi Imaniar Smara 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53
22 Netti Liana Dewi 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
23 Yuni Izzati W 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 45
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Keterangan : 

1. Keterlibatan mahasiswa dalam mengadakan media yang akan digunakan 
2. Adanya keterlibatan mahasiswa secara fisik dalam setiap praktikum 
3. Adanya keterlibatan mahasiswa secara mental dalam setiap praktikum 
4. Adanya keterlibatan mahasiswa secara intelektual dalam setiap praktikum 
5. Adanya perhatian yang tinggi dari mahasiswa dalam mengikuti praktikum 
6. Adanya motivasi yang tinggi dari mahasiswa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan 
7. Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman nyata yaitu melakukan indentifikasi foto udara sendiri  
8. Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman nyata yaitu mengoperasikan stereoskop sendiri. 
9. Mahasiswa belajar secara langsung melalui pengalaman nyata yaitu bekerjasama dengan teman sekelompok 
10. Adanya keinginan mahasiswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. 
11. Adanya keterlibatan siswa dalam mencari setiap sumber belajar yang tersedia 
12. Keterlibatan mahasiswa dalam memanfaatkan setiap sumber belajar yang tersedia. 
13. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa berupa menjawab pertanyaan dari dosen/asisten dosen 
14. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa berupa mengajukan pertanyaan kepada dosen/asisten dosen 
15. Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa berupa usaha memecahkan masalah yang timbul selama 

praktikum 
16. Terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya 
17. Terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan dosen/asisten dosen 

24 Fajar Ade Nugraha 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 37
25 Irmawan 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 36
26 Agus Wahid Rohman 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 47
  Jumlah 62 57 52 54 66 37 50 52 74 73 70 67 69 72 73 73 69 72 68 74 1202
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18. Adanya keterlibatan semua mahasiswa dalam setiap praktikum 
19. Adanya keterlibatan mahasiswa secara mandiri untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. 
20. Kemauan siswa untuk menyusun laporan tertulis 
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Lampiran 13 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS MAHASISWA  

DALAM PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH 

No Kode melihat lisan mendengar menulis menggambar metrik mental emosional jumlah 

1 S-1 4 4 2 3 2 2 4 4 23 

2 S-2 4 3 2 3 2 2 5 3 22 

3 S-3 4 6 2 3 3 2 6 3 26 

4 S-4 4 5 2 2 2 1 4 3 21 

5 S-5 4 3 2 2 2 1 3 3 18 

6 S-6 4 7 2 3 3 2 6 3 27 

7 S-7 1 1 1 1 1 1 1 2 8 

8 S-8 3 3 2 3 3 1 4 3 19 

9 S-9 4 2 2 3 3 1 3 4 19 

10 S-10 4 4 2 3 3 2 3 3 21 

11 S-11 2 1 1 2 3 1 2 3 12 

12 S-12 2 1 2 3 3 1 5 4 18 

13 S-13 3 1 2 2 3 1 3 3 15 

14 S-14 3 1 2 2 2 1 5 3 17 

15 S-15 1 2 1 2 1 1 3 3 13 

16 S-16 4 5 2 3 3 2 6 3 25 

17 S-17 4 5 2 2 3 2 6 3 24 

18 S-18 4 4 2 3 3 2 6 4 25 

19 S-19 2 2 1 2 3 1 2 3 13 

20 S-20 4 5 2 3 3 2 5 3 24 

21 S-21 3 2 2 2 3 2 4 2 17 

22 S-22 4 7 2 3 3 2 6 4 28 

23 S-23 4 4 2 3 3 2 4 3 22 

24 S-24 4 2 2 3 2 2 5 3 21 

25 S-25 4 4 2 3 2 2 5 3 23 

26 S-26 2 1 1 1 1 1 3 2 11 

    86 85 47 65 65 40 109 80 577 

%   15 15 8 11 11 7 19 14 100 
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Lampiran 14 

PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET 

Rumus : 

 

 

 

Kriteria  

Butir angket valid jika rxy > r table  

Berikut ini perhitungan validitas angket pada butir no 5 

No x y x^2 y^2 xy 

1 3 86 9 7396 258

2 2 78 4 6084 156

3 3 82 9 6724 246

4 3 84 9 7056 252

5 2 79 4 6241 158

6 1 74 1 5476 74

7 1 73 1 5329 73

8 4 87 16 7569 348

9 3 84 9 7056 252

10 4 86 16 7396 344

11 3 78 9 6084 234

 

Jumlah 29 891 87 72411 2395

  
Berdasarkan table di atas diketahui : 

N  = 26   ∑ X  = 29   ∑ Y  = 891 

∑ X2 = 87   ∑ Y2 = 72411  ∑ XY = 2395 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222xyr

ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=
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Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh rhitung = 0,713 Pada taraf siginifikansi 
0,5% dengan n=11 diperoleh rtabel = 0,632. Karena rhitung > rtabel maka angket no.5 
tersebut valid. 
 

Lampiran 15 

 

Lampiran 16 

 

Lampiran 17 
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Lampiran 18 

ANALISIS REGRESI 

ANTARA KADAR PBAS DENGAN HASIL BELAJAR PRAKTIKUM 

PENGINDERAAN JAUH 

 

Tabel Persiapan Analisis Regresi 

Kode X Y XY X^2 Y^2 
S-1 41 80 3280 1681 6400 
S-2 42 77 3234 1764 5929 
S-3 40 83 3320 1600 6889 
S-4 48 83 3984 2304 6889 
S-5 45 81 3645 2025 6561 
S-6 52 81 4212 2704 6561 
S-7 55 81 4455 3025 6561 
S-8 40 78 3120 1600 6084 
S-9 57 81 4617 3249 6561 
S-10 57 78 4446 3249 6084 
S-11 43 77 3311 1849 5929 
S-12 45 74 3330 2025 5476 
S-13 58 85 4930 3364 7225 
S-14 52 81 4212 2704 6561 
S-15 40 81 3240 1600 6561 
S-16 39 79 3081 1521 6241 
S-17 42 82 3444 1764 6724 
S-18 44 83 3652 1936 6889 
S-19 44 75 3300 1936 5625 
S-20 49 77 3773 2401 5929 
S-21 53 84 4452 2809 7056 
S-22 51 80 4080 2601 6400 
S-23 45 79 3555 2025 6241 
S-24 37 81 2997 1369 6561 
S-25 36 80 2880 1296 6400 
S-26 47 79 3713 2209 6241 

jumlah 1202 2080 96263 56610 166578
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Dari data di atas diperoleh nilai a = 50,83287 dan b = 0,566011 sehingga persamaan 

regresinya adalah Y = 50,83 + 0,57X 

Koefisien regresi sebesar 0,57 

Sedangkan koefisien korelasi sebesar 0,23932 yang disebut r hitung 

Jika taraf signifikansi 0,5% dengan n = 26 maka diperoleh r table = 0,388 

Sehingga r hitung < r table  yang artinya hipotesis ditolak. 

 
 
 
Lampiran 19 
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Lampiran 20 
DOKUMENTASI 
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