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SARI 
 
 
Iswandari, Yunia. 2005. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang 

Studi Geografi Kelas X Pada Materi Pokok Litosfer Tahun Ajaran 2004/ 2005 
Di SMA Negeri 2 Rembang. 90 Halaman. 

 
Kata kunci :  Pelaksanaan, Kurikulum Berbasis kompetensi, Geografi 
 

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang studi geografi Kelas X 
di SMA Negeri 2 Rembang ini tidak terlepas dari kemampuan guru dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar. Guru geografi kelas X dalam menerapkan 
KBK dituntut untuk lebih kreatif dalam mengajar, bukan hanya sekedar memberi 
bekal pengetahuan geografi tetapi juga bekal keterampilan hidup yang terkait dalam 
bidang geografi kepada siswa. Interaksi antara guru dan siswa merupakan ujung 
tombak pelajaran geografi yang merupakan faktor  yang sangat besar pengaruhnya 
terhadap keberhasilan pelaksanaan KBK bidang studi geografi kelas X materi pokok 
litosfer. 

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini : (1) bagaimana persiapan 
dan pelaksanaan KBK bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di SMA 
Negeri 2 Rembang ? (2) apakah pelaksanaan KBK bidang studi geografi kelas X 
materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang telah sesuai yang ditentukan oleh 
pemerintah ? (3) bagaimana evaluasi hasil belajar siswa pada materi pokok litosfer 
yang berbasis kompetensi di SMA Negeri 2 Rembang. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Rembang tahun 
ajaran 2004/ 2005 yang terdiri dari 5 (lima) kelas dengan jumlah 178 siswa. 
pengambilan sampel yang berjumlah 45 siswa dilakukan dengan proportional 
random sampling.  Ada 4 (empat) variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : (1) 
metode pengajaran, (2) media instruksional pengajaran, (3) sumber pembelajaran dan 
(4) karakteristik KBK. Data diambil dengan teknik observasi dan dokumentasi 
sebagai metode utama, sedangkan teknik kuesioner sebagai data pelengkap. Data 
yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KBK bidang studi geografi 
materi pokok litosfer kelas X SMA Negeri 2 Rembang tahun ajaran 2004/ 2005 
termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat siswa yang 
menyatakan sangat setuju dengan penggunaan metode ceramah bervariasi yaitu 
mencapai 51,1 %, sedangkan dengan penggunaan metode demonstrasi siswa 
menyatakan sangat tertarik dengan persentase 55,6 %. Pada penggunaan media 
pengajaran siswa menyatakan sangat perlu dengan media lingkungan yaitu mencapai 
66,7 %, sedangkan pada penggunaan media gambar siswa menyatakan sangat perlu 
dengan persentase 82,2 % dan pendapat siswa menyatakan jika belajar dengan 
menggunakan media akan sangat mudah dipahami dengan persentase 48,9 %. 
Tentang penggunaan sumber belajar, siswa menyatakan sangat setuju dengan 
penggunaan buku paket yaitu mencapai 55,6 % dan frekuensi untuk menggunakan 
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atau mencari sumber pembelajaran dari perpustakaan siswa menyatakan masih jarang 
dengan persentase 44,4 %. Karakteristik KBK yang telah tampak pada kegiatan 
belajar mengajar materi pokok litosfer ini adalah antara lain : (1) menggunakan 
keseluruhan sumber belajar, (2) strategi belajar individual personal, (3) kemudahan 
belajar, (4) belajar tuntas, (5) pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi 
dan (6) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dan sekolah yang 
bersangkutan. Untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran yang akan datang 
diharapkan guru dapat melaksanakan KBK secara terpadu, sehingga prestasi siswa 
dapat lebih baik. Pelaksanaan KBK bidang studi geografi materi pokok litosfer kelas 
X hendaknya diwujudkan dalam penerapan indikator pembelajaran yang baik dan 
tepat. 
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MOTTO DAN  PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 

1. Sesungguhnya ALLAH SWT ialah dzat yang memberi rizki lagi mempunyai 

kekuatan yang kokoh (Q.S. At Thur : 58). 
2. Hidup bagaikan fatamorgana, keinginan takkan ada habisnya, syukurilah apa 

yang telah kau punya. 
3. In my every breath, I am chanting your name with my every breath, I’m hoping, I 

can find the way to save my soul.  

 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN  

1. Bapak dan Ibu tercinta atas segala kasih sayang dan doa-

doanya selama ini di dalam membesarkan dan 

membimbingku. 

2. Kakak – kakakku (mbak Hesti, mbak Lilik, mbak Tatik, 

mas Nug dan mbak Anik) dan adikku (ann – tiek cute) atas 

doa dan bantuannya selama ini. 

3. Keponakanku (Fafa dan fanan) atas keceriaan yang 

diberikan kepadaku. 

4. My soul (Agus Dwi. B) yang selalu memberikan semangat 

dan dorongan, serta cintamu yang mengiringi hari – 

hariku. 

5. Teman – teman seperjuanganku : Ema, Oshien, Yeyen, 

I’ing, Ari dan Diyant Widarti. 

6. Teman – Teman geografi angkatan 2001. 

7. Teman – teman kost An Nisa 18. 

8. Almamterku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah pokok pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah upaya peningkatan mutu pendidikan, baik mutu dari jenjang sekolah dasar 

sampai pada jenjang perguruan tinggi. Berkaitan dengan itu banyak usaha yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya dengan 

pengembangan pembaharuan sistem instruksional, penggantian dan penyusunan 

kurikulum baru yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, pengadaan 

sarana dan prasarana serta penataran atau studi lanjut untuk para guru. 

Masalah – masalah pendidikan yang menyangkut usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang penuh 

dengan persaingan dan pasar bebas merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji 

dan ditelaah. Mulyasa (2002: 4) mengemukakan, perlu adanya upaya optimal dan 

komprehensif dalam dunia pendidikan. Era globalisasi juga menyebabkan hubungan 

yang tidak linier antara pendidikan dan lapangan kerja atau “one to one relationship” 

karena apa yang terjadi dilapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan sehingga 

terjadi kesenjangan diantara keduanya yaitu dunia kerja dengan dunia pendidikan.  

Menghadapi hal tersebut pemerintah perlu memperhatikan lebih besar 

terhadap masalah pendidikan nasional, terutama mengenai input dan output, fungsi 

pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nasional serta keterlibatan masyarakat atau 

orang tua siswa masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dapat kita amati, bahwa 

penyelenggaraan pendidikan nasional terutama mengenai pelaksanaan input dan 

1 
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output pendidikan belum dilaksanakan secara konsekuen dan penyelenggaraan 

pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik. Disamping itu peran 

serta masyarakat khususnya peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan 

pendidikan nasional masih minim. 

Dalam Suhandini(2003: 6) dikemukakan bahwa hasil studi yang dilakukan 

Direktorat Dikmenum mengenai pola pembelajaran dan pemahaman siswa 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran cenderung Text Book Oriented dan tidak 

terkait dengan kehidupan sehari – hari. Keberadaan Geografi dalam struktur program 

pengajaran di sekolah sangat penting  karena Geografi memberikan pengetahuan, 

pembentukan nilai dan sikap, serta ketrampilan kepada siswa secara langsung 

berinteraksi dengan lingkungan. 

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, sebagai pihak 

yang berkompeten pada bidang pendidikan selalu berusaha membenahi kurikulum 

untuk meningkatkan pendidikan nasional. Kurikulum yang akan diterapkan pada 

tahun ajaran 2004 adalah Kurikulum  Berbasis Kompetensi. Berkaitan dengan 

perubahan kurikulum, pemerintah saat ini mencoba mengimplementasikan apa yang 

disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competency Based Curiculum). 

Kurikulum tersebut dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan 

yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi guna menjawab tantangan 

arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan 

sosial serta lentur dan adaptif dengan berbagai perubahan zaman. Dalam rangka 

pelaksanaan atau implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pemerintah Daerah 

Propinsi Jawa Tengah khususnya di daerah Rembang telah menerapkan KBK 
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mandiri seperti yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rembang. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat tampil sebagai kurikulum alternatif yang 

ditawarkan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan suatu konsep yang 

menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan agar dapat  mengakomodasikan 

keinginan masyarakat setempat serta dapat menjalin kerjasama yang erat antara 

sekolah, masyarakat, industri dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta 

didik. 

Dengan kurikulum tersebut pemerintah diharapkan mampu memecahkan 

berbagai persoalan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan, dengan 

mempersiapkan peserta didik melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien dan berhasil guna. Pemerintah 

berusaha untuk mencapai keunggulan masyarakat berbangsa dalam penguasan ilmu 

dan teknologi serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sedini 

mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan 

reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara 

optimal, seperti yang digariskan dalam haluan negara. Hal tersebut diharapkan dapat 

dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan 

berkelanjutan baik secara makro maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya 

dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi 

kewenangan dari pusat ke daerah tingkat provinsi sampai dengan kota atau 

kabupaten sedangkan aspek mikronya melibatkan seluruh sektor dan lembaga 

pendidikan yang paling bawah tetapi terdepan dalam pelaksaaannya yaitu sekolah. 
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Berkaitan dengan hal di atas penulis memilih Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Rembang sebagai obyek yang akan diteliti dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi khususnya bidang studi Geografi kelas X materi pokok Litosfer. Karena 

SMA Negeri 2 Rembang telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang 

studi Geografi dan ditetapkan sebagai percontohan untuk KBK mandiri di daerah 

Rembang. Disamping itu SMA Negeri 2 Rembang memiliki jumlah siswa, sarana 

dan prasarana, guru, kondisi sekolah dan komponen – komponen pendidikan lainnya, 

yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian, serta letak sekolah yang strategis 

sehinggga mudah dijangkau dan dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data 

– data dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan KBK bidang studi 

Geografi kelas X materi pokok Litosfer. 

Dalam melaksanakan pembelajaran geografi yang menerapkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) peran Guru Geografi merupakan faktor penting yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Guru Geografi harus mengetahui mulai dari faktor penyebab munculnya Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK), strategi pembelajaran, media pembelajaran yang 

diperlukan, pelaksanaan tes dan perangkat lainnya penunjang KBK. 

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pada materi pokok litosfer ini nilai 

evaluasi hasil belajar siswa cenderung rendah dan tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi litosfer ini juga cenderung sulit pemahamannya. Dalam hal ini menuntut 

siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) pada materi pokok litosfer untuk lebih mudah pemahamannya 

sehingga nantinya diperoleh hasil nilai dari siswa juga baik. Kurikulum Berbasis 
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Kompetensi menuntut Guru Geografi SMA harus lebih kreatif bukan hanya sekedar 

memberi bekal saja, tetapi juga bekal ketrampilan hidup yang terkait dengan bidang 

geografi. Dalam hal ini interaksi guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar harus mampu mengelola pembelajaran geografi yang sesuai dengan 

pembelajaran sepanjang hayat. 

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS 

KOMPETENSI (KBK) BIDANG STUDI GEOGRAFI KELAS X MATERI POKOK 

LITOSFER TAHUN AJARAN 2004 / 2005 DI SMA NEGERI 2 REMBANG”.  

 
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang ada pada implementasi atau 

pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya bidang studi geografi pada 

materi pokok litosfer, maka penulis dalam penelitian ini membatasi diri pada objek 

yang akan diteliti yaitu hanya meliputi tiga hal antara lain berkaitan dengan masalah 

persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya  

Sehubungan dengan pembatasan masalah tersebut, peneliti juga menganggap 

penting memberikan batasan operasional. Agar orang lain yang berkepentingan 

dalam penelitian tersebut mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti, yang perlu 

ditegaskan adalah : 

a. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan, (rancangan, 

keputusan) sesuatu (Tim Penyusun KBBI 1996: 554). 
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 Pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, meliputi: perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi 

hasil belajar siswa bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Rembang. 

b. Kurikulum  

Kurikulum adalah rencana pendidikan atau pengajaran yang merupakan 

rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatn belajar 

mengajar (Nasution 1991: 9). Kurikulum yang dimaksud disini adalah Kurikulum 

Berbasis Kompetensi bidang studi Geografi. 

c. Kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai 

oleh seseorang yang telah menjadi bagian sehingga ia dapat melakukan perilaku – 

perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. (Depdiknas 2003: 

30). Kompetensi yang dimaksud disini adalah kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik bidang studi Geografi kelas X materi pokok Litosfer yang mengacu 

pada standar kompetensi dan indikatornya. 

d. Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas – 

tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 

peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa 

2002: 39). 
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e. Bidang studi Geografi 

Bidang studi Geografi adalah bidang studi yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena – fenomena Geosfer dengan sudut pandang keruangan dan 

kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono dan Moch.Amien 1994: 15). 

Fenomena - fenomena Geosfer yang akan dipelajari disini adalah litosfer. 

f. Materi pokok litosfer 

Materi pokok litosfer adalah suatu materi dimana di dalamnya terdapat 

pengembangan kompetensi dasarnya yaitu; memprediksi dinamika perubahan litosfer 

dan dampaknya terhadap kehidupan dimuka bumi.Sedangkan indikatornya adalah (1) 

mengidentifikasi struktur lapisan bumi, (2) menganalisa macam – macam bentuk 

muka bumi sebagai akibat vulkanisme, seisme dan diatropisme, (3) mengidentifikasi 

ciri bentang alam sebagai akibat proses pengikisan dan pengendapan, (4) 

mengidentifiksi degradasi lahan dan dampaknya terhadap kehidupan (Depdiknas 

2003: 7). 

2. Perumusan Masalah 

Dalam kenyataanya pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

lapangan tidak sedikit terjadi berbagai persoalan dan permasalahan baik mulai dari 

tahap perencanan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan terhadap penerapan KBK bidang 

studi geografi kelas X materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang? 
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b. Apakah pelaksanaan KBK bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di 

SMA Negeri 2 Rembang sudah sesuai dengan konsep KBK yang telah ditentukan 

oleh Pemerintah ? 

c. Bagaimana bentuk evaluasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas 

X materi pokok litosfer Kurikulum Berbasis Kompetensi di SMA Negeri 2 

Rembang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Mengetahui lebih jelas tentang perencanaan yang telah dilakukan oleh Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Rembang dalam penerapan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer. 

2. Mengetahui lebih jelas terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Rembang. 

3. Mengetahui tentang bentuk evaluasi hasil belajar siswa pada bidang studi 

geografi kelas X materi pokok litosfer Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rembang. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan 

bagi masyarakat secara umum dan masyarakat atau orang tua siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Rembang khususnya mengenai pelaksanaan Kurikulum 
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Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum tersebut mengharapkan dukungan dan 

peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan 

pendidikan baik dukungan dana maupun peran serta dan dukungannya dalam proses 

pendidikan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan bahan 

pertimbangan dan kontribusi terhadap kepala sekolah dalam kaitannya dengan 

pengambilan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program sekolah, pengembangan 

kurikulum, pembelajaran, saran dan sumber belajar, pelayanan siswa hubungan 

sekolah dengan masyarakat dan penciptaan iklim sekolah. 

3. Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru 

tentang penentuan metode pembelajaran, bahan pengajaran, prosedur penilaian 

ataupun penciptaan iklim belajar yang sesuai dengan konsep Kurikulum Berbasis 

Kompetensi sedangkan bagi siswa diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

pembinaan, pembimbingan sampai pada penempatan untuk melanjutkan sekolah atau 

untuk memasuki dunia kerja. 

4. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah 

daerah dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan bidang pendidikan khususnya dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) di sekolah dan juga kebijakan-kebijakan lain yang memiliki 

pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan. 
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E. Sistematika Skripsi  

Bab I. Pendahuluan, yang berisi tentang : Latar belakang masalah, pembatasan 

masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II. Landasan Teori yang berisi tentang : Konsep Dasar Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Evaluasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi. 

Bab III. Metode Penelitian yang berisi tentang : lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, fokus penelitian, variabel penelitian, sumber data, metode penelitian dan 

analisis data. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang : hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab V. Penutup yang berisi tentang simpulan dan saran dari peneliti 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Konsep Dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi 

Kelas X Materi Pokok Litosfer 

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan di era globalisasi yang 

penuh tantangan, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan 

nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut Pemerintah memprogramkan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau competency based curriculum sebagai 

acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai 

ranah pendidikan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) dalam seluruh jenjang dan 

jalur pendidikan khususnya pada jalur pendidikan sekolah. 

1. Pengertian Kompetensi Dan Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas 2001: 1) dirumuskan 

kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga merupakan 

pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, 

afektif  dan psikomotorik dengan sebaik – baiknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh Ashan dalam Mulyasa (2002: 38). Berkaitan dengan 

kompetensi, Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2002: 38) juga menyatakan 

bahwa kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan sikap dan 

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Dari uraian tersebut di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam konsep kompetensi mengandung 

beberapa aspek sebagai berikut : 

11 
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a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

b. Pemahaman (understanding) yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki 

oleh individu. 

c. Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

d. Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

e. Sikap (attitude) yaitu perasaan (senang - tidak senang, suka-tidak suka) atau 

reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

Mulyasa (2002: 39) mengemukakan berdasarkan pengertian kompetensi di 

atas Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep 

kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan 

(kompetensi) tugas – tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya 

dapat dirasakan oleh peserta didik. Sedangkan di dalam (Depdiknas 2001: 1) 

disebutkan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi yang harus dicapai siswa. 

Setelah mengetahui aspek-aspek dan definisi dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat tiga landasan 

teoritis yang mendasari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) : 

a. Adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok kearah pembelajaran individual. 

b. Pengembangan konsep belajar tuntas (mastery learning) atau belajar sebagai 

penguasaan (learning for mastery) 

c. Pendefinisian kembali terhadap bakat. 
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2. Karakteristik (ciri - ciri) dan Asumsi Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Departemen Pendidikan Nasional (dalam Mulyasa 2002: 42) menyatakan 

bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Menekankan pada katercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun 

secara klasikal. 

b. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi. 

d. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar yang memenuhi 

unsur edukatif. 

e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian suatu kompetensi. 

Mulyasa (2002: 43 – 53) mengatakan bahwa terdapat 6 (enam) ciri-ciri 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, yaitu : 

a. Sistem belajar dengan modul 

Kurikulum berbasis kompetensi menggunakan modul sebagai sistem 

pembelajaran. Dalam hal ini modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi 

serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis 

untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Modul adalah suatu proses 

pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun sistematis, 

operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman 

penggunaannya untuk para guru. Tujuan utama sistem modul adalah untuk 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, 

fasilitas maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. 

b. Menggunakan keseluruhan Sumber Belajar  

Dalam kurikulum berbasis kompetensi guru tidak lagi berperan sebagai aktor/ 

aktris utama dalam pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan 

mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Sumber belajar dapat dirumuskan 

sebagai sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam 

proses belajar mengajar. 

c. Pengalaman Lapangan  

Kurikulum berbasis kompetensi lebih menekankan pada pengalaman 

lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dengan peserta didik. 

Pengalaman lapangan dapat secara sistematis melibatkan masyarakat yang berperan 

sebagai pemakai produk pendidikan dalam pengembangan program, aktivitas dan 

evaluasi pembelajaran. 

d. Strategi Belajar Individual Personal 

Belajar individual adalah belajar berdasarkan tempo belajar peserta didik, 

sedangkan belajar  personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan peserta 

didik. Individualisasi dan personalisasi dalam kurikulum berbasis kompetensi tidak 

hanya sekedar individualisasi dalam pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan 

kognitif peserta didik, tetapi mencakup respon terhadap perasaan pribadi dan 

kebutuhan pertumbuhan psikososial peserta didik. 
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e. Kemudahan Belajar 

Kemudahan belajar diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran 

individual personal dengan pengalaman lapangan dan pembelajaran secara tim. Hal 

ini dilakukan melaui berbagai saluran komunikasi yang dirancang untuk itu seperti : 

video, televisi, radio, bulletin, jurnal dan surat kabar. 

f. Belajar tuntas  

Belajar tuntas merupakan srategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan 

dalam kelas, dengan asumsi bahwa dalam kondisi yang tepat semua peserta didik 

akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal 

terhadap seluruh bahan yang dipelajari. Agar semua peserta didik memperoleh hasil 

maksimal, pembelajaran harus dilakukan secara sistematis. 

Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi asumsi merupakan parameter 

untuk  menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan, konsistensi 

dan validitas setiap kompetensi harus sesuai dengan asumsi meskipun tujuannya 

selalu diuji kembali berdasarkan masukan yang memungkinkan terjadinya 

perubahan. Mulyasa (2002: 56 - 57) mengemukakan sedikitnya terdapat tujuh asumsi 

yang mendasari Kurikulum Berbasis Kompetensi, ketujuh asumsi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Banyaknya sekolah yang memiliki guru tidak professional dan tidak mampu 

melakukan proses pembelajaran secara optimal, oleh karena itu penerapan 

Kurikulum berbasis kompetensi menuntut peningkatan kemampuan profesional 

guru. 
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b. Banyak sekolah yang hanya mengkoleksi sejumlah mata pelajaran dan 

pengalaman sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan manyajikan materi 

yang terdapat dalam setiap pelajaran. 

c. Peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi 

atau ditulis sekehendak guru melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi 

yang perlu dikembangkan. Pengembangan potensi tersebut memerlukan iklim 

kondusif yang dapat mendorong peserta didik belajar bagaimana (learning how 

to learn) serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari – hari. 

d. Peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi, dalam hal tertentu 

memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa – biasa saja bahkan 

rendah, Disamping itu mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam 

menyikapi situasi baru sehingga guru harus dapat membantu menghubungkan 

pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi baru. 

e. Pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai yang dimilikinya secara optimal. 

f. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi – kompetensi 

potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari seluruh 

kepribadian peserta didik yang mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan 

didalam kehidupan. 

g. Kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai 

kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai 
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potensinya secara optimal. Dalam hal ini tugas guru adalah memberikan 

kemudahan dan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk menemukan ide 

dan menerapkan strategi belajar sesuai dengan kemampuan dan ketepatan belajar 

masing – masing. 

3. Komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi  

Setiap  komponen kurikulum berbasis kompetensi saling bertalian erat  antara 

komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen – komponen itu 

antara lain : 

a. Kurikulum dan Hasil Belajar 

 Memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu 

dicapai keseluruhan sejak lahir sampai umur 18 tahun. 

b. Penilaian Berbasis Kelas  

Memuat prinsip, sasaran dan pelaksanan penilaian berkelanjutan yang lebih 

akurat dan konsisten, sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi hasil belajar 

yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah 

dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. 

c. Kegiatan Belajar dan Mengajar  

Memuat gagasan pokok tentang pembelajran dan pengajaran yang digunakan 

untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan – gagasan paedagogis dan 

andragogis agar tidak mekanistis. 
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d. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah 

Memuat berbagai pola pemberdayan tenaga kependidikan dan sumberdaya 

lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan 

pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, pembinaan 

tenaga kependidikan dan pengembangan sistem informasi kurikulum. 

 
B. Kurikulum 2004 bidang studi Geografi kelas X materi pokok Litosfer 

Pelajaran geografi adalah sub bidang studi ilmu sosial yang khusus 

mempelajari cara mengamati, menggolong – golongkan, menganalisa dan 

menghubung – hubungkan perbedaan daerah – daerah di permukaan bumi. Geografi 

memadukan dimensi - dimensi alam dan manusia di dunia dalam menelaah manusia 

dan lingkungannya. (Depdiknas 2001: 5) 

1. Pengertian dan Fungsi Bidang studi Geografi 

Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Depdiknas 2002: 6) dijelaskan 

bahwa Geografi  merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan dalam segala 

perwujudan makna hidup sepanjang hayat dan dorongan peningkatan kehidupan. 

Lingkup bidang kajiannya memungkinkan manusia memperoleh jawaban atas 

pertanyaan dunia sekelilingnya yang menekankan pada aspek – aspek spasial 

eksistensi manusia, agar memahami karakteristik dunianya dan tempat hidupnya. 

Geografi mengkaji tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala di 

muka bumi. Penekanan bahan kajiannya adalah gejala – gejala alam dan kehidupan 

yang membentuk lingkungan dunia dan tempat – tempat. Gejala alam dan kehidupan 

itu dapat dipandang sebagai hasil dari proses alam yang terjadi di bumi atau sebagai 
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kegiatan yang dapat memberi dampak kepada makhluk hidup yang tinggal di atas 

permukaan bumi. Sedangkan fungsi bidang studi Geografi di SMA/ MA, 

berdasarkan kurikulum 2004 adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses yang 

berkaitan. 

b. Mengembangkan ketrampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan Geografi. 

c. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan 

sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial-budaya masyarakat. 

Berdasarkan pada pengertian dan fungsi di atas, mata pelajaran Geografi 

harus mampu mengembangkan pemahaman siswa tentang  organisasi spasial, 

masyarakat, tempat – tempat dan lingkungan pada muka bumi. Siswa didorong untuk 

memahami proses-proses fisik yang membentuk pola-pola muka bumi, karakteristik 

dan persebaran spasial ekologis di muka bumi, sehingga diharapkan siswa dapat 

memahami bahwa manusia menciptakan wilayah (region) untuk menyederhanakan 

kompleksitas muka bumi. Selain itu, siswa dimotivasi secara aktif untuk menelaah 

bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi persepsi manusia tentang 

tempat-tempat dan wilayah. Dengan demikian siswa diharapkan bangga akan 

warisan budaya dengan memiliki kepedulian kepada keadilan sosial, proses-proses 

demokratis dan kelestarian ekologis, yang pada gilirannya dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan pada masa kini dan masa 

depan. 
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2. Tujuan Mata Pelajaran Geografi 

Tujuan Bidang studi Geografi yang dituangkan dalam (Depdiknas 2003b: 2), 

tujuan pembelajaran Geografi meliputi ketiga aspek sebagi berikut : 

a. Pengetahuan 

1) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola 

keruangan dan proses-prosesnya 

2) Mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan 

keterbatasannya untuk dimanfaatkan. 

3) Mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan 

lingkungan sekitar dan wilayah Negara dunia. 

b. Ketrampilan 

1) Mengembangkan ketrampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial 

dan lingkungan binaan. 

2) Mengembangkan ketrampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi 

yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. 

3) Mengembangkan ketrampilan analisis, sintesis, kecenderungan dan hasil-

hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. 

c. Sikap  

1) Menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi 

di lingkungan sekitar. 

2) Mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas 

lingkungan hidup. 
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3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan 

sumber daya. 

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya. 

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Geografi 

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dijelaskan bahwa setiap bidang studi 

mempunyai karakteristik yang khas, demikian juga halnya dengan pelajaran 

Geografi. Berdasarkan struktur keilmuannya, geografi adalah displin ilmu yang 

mengkaji tentang fenomena permukaan bumi atau geosfer. Apabila geografi sebagai 

pohon ilmu maka sebagai akar-akarnya adalah atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan 

biosfer, sedangkan cabang-cabangnya adalah Geografi fisik dan geografi manusia. 

Selain itu ada cabang pendukung yaitu geografi teknik. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan, dengan teknik 

identifikasi, inventarisasi, analisis, sintesis, klasifiksidan evaluasi. Adapun 

karakteristik mata pelajaran geografi adalah sebagai berikut : 

a. Geografi terutama merupakan kajian tentang fenomena alam dan kaitannya 

dengan manusia di permukaan bumi. 

b. Geografi mempelajari fenomena geosfer, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, 

biosfer dan antroposfer. 

c. Pendekatan yang digunakan dalam geografi adalah pendekatan keruangan, 

pendekatan kelingkungan maupun analisis kompleks wilayah. 

d. Tema – tema esensial dalam geografi dipilih dan bersumber serta merupakan 

perpaduan dari cabang – cabang ilmu alam dan ilmu sosial atau humaniora, 
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Cabang – cabang ilmu alam seperti: geologi, geomorfologi, hidrologi, pedologi, 

oseanografi, meteorologi, klimatologi dan astronomi. Cabang – cabang ilmu 

sosial seperti: antropologi, sosiologi, demografi maupun ekonomi. Tema-tema 

esensial tersebut terkait dengan peristiwa alam dan sosial seperti bencana gempa 

bumi, bencana gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, angin topan, tsunami 

dan kekeringan. Tema-tema sosial seperti masalah kependudukan, kemiskinan, 

ketenagakerjaan, kerusuhan dan sebagainya. 

e. Dalam teknik penyajiannya menggunakan cara identifikasi, inventarisasi, 

analisis, sintesis, klasifikasi dan evaluasi dengan bantuan peta, teknologi 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografi (Depdiknas 2003a: 2). 

4. Kompetensi Mata Pelajaran Geografi Kelas X Materi Pokok Litosfer 

Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang dilakukan oleh peserta 

didik setelah belajar geografi. Kurikulum Berbasis Kompetensi lebih menekankan 

tentang apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik bukan hanya sekedar 

mengetahui. Keberhasilan proses pembelajaran dinilai dari perubahan – perubahan 

yang terjadi setelah belajar. Kompetensi dan materi pokok yang terdapat dalam 

standar nasional ini perlu dijabarkan oleh daerah atau sekolah menjadi silabus dan 

rencana pembelajaran. Agar penjabaran tersebut tidak melebar kemana – mana perlu 

diperhatikan kriteria untuk menyeleksi materi yang perlu diajarkan. 

a. Standar Kompetensi 

Dalam Depdiknas (2003b: 6) dinyatakan bahwa standar kompetensi yang 

hendak diwujudkan dalam materi pokok ini adalah kemampuan untuk menganalisis 

gejala alam fisik dan perkembangan bentuk muka bumi serta pelestriannya. 
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b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasarnya adalah memprediksi dinamika dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi. 

c. Indikator 

Indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan 

ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. Indikatornya di sini 

dijabarkan menjadi empat yang meliputi : 

1) Mengidentifikasi struktur lapisan kulit bumi (litosfer) dan pemanfaatannya 

2) Menganalisis macam-macam bentuk muka bumi sebagai akibat proses 

vulkanisme, seisme dan diatropisme 

3) Menidentifikasi ciri bentang alam sebagai akibat proses pengikisan dan 

pengendapan. 

4) Mengidentifikasi degradasi lahan dan dampaknya terhadap kehidupan 

 
C. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. 

Dalam interaksi tersebut banyak sekali fakor yang mempengaruhinya, baik faktor 

internal yang datang dari dalam individu maupun faktor luar yang datang dari 

lingkungan. 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik dan 

kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. 
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1. Pengembangan Program  

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi mencakup pengembangan 

program tahunan, program semester, program modul (pokok bahasan) program 

mingguan dan harian program pengayaan dan remedial serta program bimbingan dan 

konseling (Mulyasa 2002: 95). 

a. Program Tahunan  

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk 

setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan 

program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, 

karena merupakan pedoman bagi pengembangan program - program selanjutnya. 

Sumber – sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program 

tahunan antara lain : 

1) Daftar kompetensi standar (standart competency) sebagai konsensus nasional 

yang dikembangkan dalam buku Garis-Garis Besar Program Pengajaran 

(GBPP) setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. 

2) Skope dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran tersebut disusun 

berdasarkan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan, yang 

mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan 

pembelajaran. Pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan tersebut 

harus jelas skope dan sekuensinya. Skope adalah ruang lingkup dan batasan-

batasan keluasannya, setiap pokok dan sub pokok bahasan. Pengembangan 
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skope sekuensi ini bisa dilakukan oleh KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk 

setiap mata pelajaran. 

3) Kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama satu tahun 

pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas dan hak-hak peserta didik. 

Dalam kalender pendidikan dapat kita lihat beberapa jam waktu yang dapat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, termasuk waktu libur dan lain-lain. 

b. Program Semester 

Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak 

dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan 

penjabaran dari program tahunan, pada umumnya program semester ini berisikan 

bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan waktu yang direncanakan dan 

keterangan-keterangan. 

c. Program Modul (Pokok Bahasan) 

Program modul atau pokok bahasan biasanya dikembangkan dari setiap 

kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan. 

d. Program Mingguan dan Harian  

Untuk membantu kemajuan belajar peserta didik, disamping modul perlu 

dikembangkan program mingguan dan harian program ini merupakan penjabaran 

dari program semester dan program modul. 

e. Program Pengayaan dan Remidial  

Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan 

dan harian. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar, terhadap tugas-tugas 

modul, hasil tes dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan peserta didik 
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sehingga program ini dapat digunakan untuk panduan dan menentukan peserta didik 

yang ikut remedial atau pengayaan. 

f. Program Bimbingan dan Konseling  

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta 

didik yang menyangkut pribadi sosial belajar dan karier. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) bidang studi Geografi kelas X meteri pokok Litosfer 

 
Tahap-tahap pembelajaran di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan awal pembelajaran  

Kegiatan awal pembelajaran, yaitu memberikan motivasi kepada siswa 

dengan cara menggali pengetahuan awal siswa tentang topik yang sedang dibahas. 

Secara konkrit, cara ini dapat berupa demonstrasi yang dilakukan guru atau dengan 

melibatkan siswa untuk menunjukan fenomena alam. Cara lain yaitu dengan 

memberikan ilustrasi atau gambaran fenomena nyata yang mungkin pernah dialami 

siswa. Langkah akhir pada tahap ini adalah memunculkan pertanyaan yang berkaitan 

dengan demonstrasi atau ilustrasi yng telah dilakukan mengarah pada tujuan 

pembelajaran. 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

Kegiatan inti pembelajaran, yaitu penegasan konsep yang dilakukan oleh 

guru. Penghargaan guru terhadap temuan siswa merupakan kunci motivasi agar siswa 

terfokus terhadap apa yang sedang dibahas. Penegasan-penegasan guru memegang 

peranan penting untuk meyakinkan siswa terhadap hasil pengamatannya. 
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c. Penutup Pembelajaran 

Penutup pembelajaran, yaitu pengembangan. Pada tahap ini guru dapat 

memberikan pengembangan terhadap konsep yang telah dipahami siswa atau nilai-

nilai yang telah dipelajari siswa. Pengembangan dapat berupa aplikasi konsep yang 

dikaitkan dengan alternatif pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, evaluasi 

sebagai balikan atau dapat juga pemberian tugas. 

Dengan mengacu dari beberapa sumber, maka pelaksanaan pembelajaran di 

dalam materi pokok Litosfer ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang ada di dalam 

proses pembelajarannya, faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Penggunaan metode pengajaran  

Untuk menciptakan situasi belajar mengajar dari guru mengajar membuat 

siswa belajar, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode mengajar yang 

tepat untuk topik sajian. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam mencapai tujuan pengajaran,guru menggunakan beberapa alat bantu 

dan metode pengajaran. Metode pengajaran adalah suatu cara yang dipergunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar. 

Untuk itu guru dituntut kejelian dan ketrampilan memiliki metode mengajar 

yang tepat. Sebagai guru tentunya akan menggunakan metode yang dapat mengarah 

kepada keaktifan siswa dalam proses belajar, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 
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mental. Dalam prakteknya metode mengajar tidak dipergunakan sendiri-sendiri tetapi 

merupakan kombinasi dari beberapa metode mengajar. 

Syarat-syarat pemilihan metode mengajar menurut Depdikbud (1981: 250) 

adalah sebagai berikut : 

1) Metode itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

2) Sesuai dengan siswa yang menerima pelajaran. 

3) Sesuai dengan alat dan fasilitas yang tersedia. 

4) Sesuai dengan kemampuan guru mengajar, sesuai dengan situasi   mengajar 

dan belajar. 

Metode yang sebaiknya digunakan dalam kegiatan belajar mengajar Geografi 

kelas X materi pokok Litosfer di tingkat SMA selain ceramah dan Tanya jawab 

adalah : 

1) Diskusi, merupakan metode yang memberikan suatu pengetahuan dan 

pengalaman dengan melalui tukar pendapat. 

2) Demonstrasi, merupakan metode yang memberikan ketrampilan kepada 

siswa untuk melakukan suatu proses atau percobaan dengan 

mengkomunikasikan hasil dari proes percobaan tersebut. 

3) Karyawisata, merupakan cara penggunaan bahan pelajaran oleh siswa 

melalui pengamatan suatu objek secara langsung. 

b. Pendayagunaan media instruksional 

Sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran jika media tersebut 

digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan 

pendidikan atau pembelajaran. 
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Media pendidikan atau pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang 

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pendidikan atau pengajaran di sekolah (Hamalik 1994: 23). 

Manfaat media pembelajaran sebagai berikut : Media pembelajaran 

melampaui batas pengalaman siswa, media pembelajaran melampaui batas ruang 

kelas. Media pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran antara 

siswa dengan lingkungan. Media pembelajaran memungkinkan memberi informasi 

atau kesamaan dalam pengamatan. Media pembelajaran akan memberi pengertian 

atau konsep yang sebenarnya secara realitas dan teliti. Media pembelajaran 

membangkitkan keinginan, motivasi dan perangsang kegiatan belajar. Media 

pembelajaran akan memberiakan pengalaman menyeluruh (Hamalik 1994: 27-31). 

Geografi berkaitan erat dengan mempelajari kaitan antara manusia dengan 

lingkungannya, sehingga pelajaran geografi akan lebih mengena apabila diterapkan 

dengan pendekatan keruangan. Dalam pelajaran geografi di sekolah pendekatan 

keruangan dapat diterapkan dalam bentuk : 

1) Penggunaan alat peraga seperti peta dinding, globe dan atlas. 

Pemahaman pengenalan langsung mengenai fenomena geografi di lapangan. 

2) Latihan membuat, membaca dan menafsirkan peta. 

3) Membuat tugas untuk melengkapi peta buta (Suharyono 1990: 32). 

Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan perkembangan minat serta fase-fase 

pertumbuhan anak, seyogyanya pelajaran geografi pada jenjang SD sampai dengan 

SMA didasarkan pada hal-hal yang kongkrit ke tingkat abstrak lewat pengalaman 
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lapangan nyata, pemakaian model-model dan gambar, alat-alat Bantu/ media 

mengajar dan studi lapangan (Suharyono 1990: 21). 

Mengingat daya jangkau dan pandangan kita terbatas, penunjuk serta 

peragaan tentang gejala-gejala Geografi yang tersebar di permukaan bumi tersebut 

dilakukan kedalam bentuk model permukaan bumi dan bumi itu sendiri berupa peta, 

atlas dan globe. Oleh karena itu, ketiga model tersebut menjadi media pengajaran 

utama pada proses belajar mengajar geografi (Sumaatmadja 1997: 79). 

Dalam setiap pembelajaran, khususnya Geografi seharusnya memanfaatkan 

media pembelajaran untuk menunjang keberhasilan belajar mengajar. 

c. Sumber pembelajaran geografi 

Kegiatan belajar akan lebih efektif dan efisien dalam usaha pencapaian 

instruksional, jika melibatkan komponen sumber belajar, sebab semua komponen 

tersebut sangat besar manfaatnya. 

Manfaat sumber pembelajaran menurut Rohani (1997:103),  adalah : 

1) Memberi pengalaman langsung dan konkrit. 

2) Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi dan dilihat. 

3) Menambah dan memperluas cakrawala sajian materi dikelas. 

4) Memberi informasi yang akurat dan terbaru. 

5) Membantu memecahkan masalah. 

6) Memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan 

pemanfaatannya yang tepat. 

7) Merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut. 
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Sumber pembelajaran dapat berupa : media cetak, media massa dan sumber-

sumber pembelajaran yang lain, yang mana sumber pembelajaran tersebut ada 

kaitannya dengan fenomena-fenomena alam sekitarnya. Sehingga diharapkan dari 

sumber pembelajaran tersebut akan membantu siswa untuk dapat memahami lebih 

lanjut informasi yang diberikan oleh guru. 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Sistem penilaian berbasis kompetensi mencakup 

jenis tagihan, bentuk soal dan pelaksanaannya. Jenis tagihan adalah berbagai jenis 

ujian dan tugas – tugas, seperti proyek, hasil karya, ulangan harian, performance dan 

ulangan blok yang harus dikerjakan oleh siswa. 

a. Jenis – Jenis Penilaian Berbasis Kompetensi 

1) Tes tertulis (paper and pencil test) 

Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

ranah kognitif yang meliputi tingkatan menghafal, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. 

Guru dapat mengadakan tes tertulis dengan menggunakan soal – soal yang 

ada disetiap akhir bab. Tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, tetapi sangat 

disarankan berbentuk uraian. Sebab, tes uraian dapat memberikan informasi 

tentang kemampuan siswa dalam mengorganisasikan gagasannya secara 

sistematis. 
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Penskoran tes tertulis dilakukan dengan pemberian bobot pada setiap soal 

sesuai dengan tingkat kesulitannya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam pelaksanaan tes tersebut, guru dapat membandingkan skor perolehan 

siswa dalam skor kumulatifnya. Perolehan akhir yang berupa nilai angka 

(kuantitatif) dapat dikonversikan dengan nilai huruf (kualitatif) dengan 

memberikan kategori dan rentang skor. Misalnya, nilai A (sangat baik) untuk 

skor (91 - 100), nilai B (baik) untuk skor (76 - 90), nilai C (cukup baik) untuk 

skor (58 - 75), nilai D (kurang baik) untuk skor (36 – 55) dan nilai E (jelek) 

untuk skor (0 - 35). 

Guru dapat menuliskan hasil penilaian tersebut pada daftar nilai sementara 

yang disertakan pada setiap akhir bab. 

2) Tes Kinerja (performance test) 

Tes kinerja adalah penilaian yang memuat siswa melakukan tugas dalam 

bentuk perbuatan yang dapat diamati oleh guru (Budisulistyo 2003: 6). Kegiatan 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan penilaian adalah diskusi dan 

presentasi. 

Guru dapat menerapkan model tes kinerja ini dengan mengamati sikap siswa, 

baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung maupun di luar kegiatan belajar 

mengajar. 

Adapun aspek – aspek yang dinilai dalam tes kinerja ini antara lain, 

keberanian mengemukakan pendapat, keaktifan dalam berdiskusi, akurasi dalam 

berpendapat, kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah, kemampuan 
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menarik kesimpulan, tanya jawab dan kemampuan bekerja sama dalam 

kelompok. 

Guru dapat menilai aspek – aspek dalam tes kinerja yang kemudian 

dikonversikan kebentuk penskoran. 

Penskoran tes kinerja ini dapat berupa huruf A, B, C, D dan E dengan tolok 

ukur sebagai berikut : 

A   = Siswa mampu melakukan dengan baik sekali 

B  = Siswa mampu melakukan tetapi masih perlu pembenahan 

C  = Siswa belum mampu melakukan tetapi memiliki usaha untuk melakukan 

D  = Siswa belum mampu melakukan dan tidak memiliki usaha untuk 

melakukan 

E = Siswa yang tidak melakukan apa – apa  (termasuk siswa yang tidak 

mengikuti kegiatan belajar mengajar) 

Guru dapat menuliskan hasil penilaian tersebut pada daftar nilai sementara 

yang disertakan pada setiap akhir bab. 

3) Penugasan (proyek) 

Penugasan atau proyek merupakan tugas yang harus dikerjakan siswa dalam 

waku yang relatif lama. Tujuannya untuk menggali informasi tentang 

kemampuan siswa dalam mengintegrasikan seluruh pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam bentuk laporan atau karya tulis. 

4) Hasil karya (product) 

Penilaian produk adalah penilaian yang diberikan oleh guru terhadap karya 

nyata yang dihasilkan oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok 
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(Budisulistyo 2003: 9). Guru dapat melakukan penilaian produk terhadap hasil 

karya siswa yang dapat berupa fisik , diagram, gambar, peta, laporan kerja 

lapangan dan sebagainya. Selain itu, guru dapat pula memberi tugas resume 

(merangkum) kepada siswa yang kemudian hasilnya dapat dinilai. 

5) Portofolio 

Secara fisik portofolio adalah kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan 

siswa yang disimpan dalam suatu bendel (Budisulistyo 2003: 9). Setelah hasil 

kerja siswa tersebut diberi catatan kemajuan belajar oleh guru, portofolio tidak 

lagi hanya berarti bendel, melainkan juga berarti suatu proses sosial pedagogis. 

Jadi, dalam pengertiannya yang kedua ini, portofolio adalah semacam kumpulan 

pengalaman belajar siswa yang akan menunjukkan gradasi kemampuannya pada 

satu unit program pembelajaran tertentu. 

Guru dapat menerapkan model penilaian portofolio dengan cara 

mengumpulkan hasil tes tertulis, performance, proyek dan produk setiap siswa 

kemudian memberi catatan – catatan obyektif mengenai kemampuan belajarnya. 

b. Prinsip-Prinsip Penilaian Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Menurut Depdiknas (2001: 9) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan penilaian berdasarkan kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi, 

adalah sebagai berikut : 

1) Valid, artinya penilaian harus memberikan informasi yang  akurat tentang 

hasil belajar siswa. 

2) Mendidik, artinya penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap 

pencapaian belajar siswa. 
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3) Berorientasi pada kompetensi, artinya penilaian harus menilai pencapaian 

kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. 

4) Adil, artinya penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak 

membedakan  latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan gender. 

5) Terbuka, artinya kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus 

jelas dan terbuka bagi semua pihak (siswa, guru, sekolah, orang tua dan pihak 

lain yang terkait) 

6) Berkesinambungan, artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap 

dan secara terus - menerus untuk memperoleh gambaran tentang 

perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. 

7) Menyeluruh, artinya penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan 

prosedur termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. 

8) Bermakna, artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, 

berguna dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak. 

c. Manfaat Evaluasi (Penilaian) 

1) Manfaat bagi siswa 

Dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana 

telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang 

diperoleh siswa dari pekerjaan menilai ini ada dua kemungkinan: (a) 

Memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu 

menyenangkan, tentu kepuasan itu akan diperolehnya lagi pada kesempatan lain 

waktu, akhirnya siswa mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih 

giat, agar lain kali mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi dan (b) Tidak 
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memuaskan, jika siswa tidak puas, dengan hasil yang diperoleh ia akan berusaha 

agar lain kali keadaan ini tidak terulang lagi. 

2) Manfaat bagi guru 

Manfaat yang dapat diperoleh guru antara lain : (a) Dengan hasil penilaian 

yang diperoleh guru, akan dapat mengetahui siswa - siswa mana yang sudah 

berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan atau 

untuk mengetahui siswa - siswa yang belum menguasai bahan, (b) Guru akan 

mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk 

memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan 

perubahan dan (c) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah 

tepat apa belum. 

3) Manfaat bagi sekolah 

Manfaat yang diperoleh bagi sekolah antara lain : (a) Apabila guru- guru 

mengadakan penilaian dan diketahui hasil belajar siswa - siswanya, dapat 

diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai 

dengan harapan atau belum, (b) Informasi dari guru tentang tepat tidaknya 

kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi 

perencanaan sekolah untuk masa - masa yang akan datang dan (c) Informasi hasil 

penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun, dapat digunakan pedoman bagi 

sekolah, apakah yang dilakukan sekolah sudah memenuhi standar apa belum. 

Pemenuhan standar akan dapat dilihat dari bagusnya angka - angka yang 

diperoleh. 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini bersifat studi 

kasus, yang dapat disajikan sebagai berikut : 

 
A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Rembang. SMA Negeri 2 

ini merupakan salah satu SMA Negeri yang ada di Rembang terletak di pinggir jalan 

pantai utara (pantura) yakni di jalan Gajah Mada no. 162 Rembang.  

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (1997: 108) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Rembang terdiri dari sembilan kelas, lima kelas diantaranya 

yaitu kelas X A sampai dengan kela X E belum mendapatkan mata pelajaran geografi 

pada semester satu, sedangkan empat kelas diantaranya yaitu kelas X F sampai 

dengan X I telah mendapatkan mata pelajaran geografi pada semester satu. Populasi 

yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kelas X A sampai dengan kelas X E SMA 

Negeri 2 Rembang tahun ajaran 2004/ 2005, yaitu lima kelas dengan jumlah siswa 

sebanyak 178 siswa. Sedangkan empat kelas diantaranya yaitu kelas X F sampai 

dengan kelas X I tidak digunakan sebagai populasi karena pada kelas tersebut telah 
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menerima mata pelajaran geografi pada semester satu. Persebaran populasi secara 

terperinci dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi 

No Kelas Jumlah 
1 X A 36 
2 X B 36 
3 X C 35 
4 X D 35 
5 X E 36 

Jumlah 178 
Sumber : Monografi SMA Negeri 2 Rembang Tahun 2004/ 2005 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 1998: 

117). Mengingat besarnya populasi yang ada maka perlu diambil sampel. Untuk 

menentukan sampel ini harus representatif agar dapat mencerminkan atau mewakili 

populasi penelitian. Untuk memperoleh sampel yang representatif maka, digunakan 

teknik proportional random sampling. Menurut Hadi (1990: 73), dalam menentukan 

besarnya sampel tidak ada ketetapan yang mutlak berapa persen sampel harus 

diambil dari populasi. Ketiadaan ketetapan yang mutlak ini tidak perlu menimbulkan 

keragu-raguan pada seorang peneliti. Dalam penelitian apabila subyeknya kurang 

dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi dan selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10 - 15 % atau 

20 – 25 % atau lebih ( Arikunto 1998: 112). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil 

sebanyak 25 % dari 178 siswa adalah 45 siswa. Sehingga diambil sampel sembilan 
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siswa tiap kelas secara acak. Masing-masing kelas, sampel diambil dengan cara 

undian nomer absen siswa. Sampel penelitias seperti dalam tabel 3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.2. Jumlah Sampel Penelitian 

No Kelas Populasi Proportional Sampel 

1 X A 36 25 % 9 
2 X B 36 25 % 9 
3 X C 35 25 % 9 
4 X D 35 25 % 9 
5 X E 36 25 % 9 

Jumlah 178 25 % 45 
Sumber : Monografi SMA Negeri 2 Rembang Tahun 2004/ 2005 
 
 
C. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di SMA 

Negeri 2 Rembang. Pelaksanaan yang diteliti di sini meliputi : 

1. Persiapan pembelajaran geografi kelas X materi pokok litosfer yang disiapkan 

oleh guru, yang terdiri dari : rencana pembelajaran, silabus dan buku siswa. 

2. Proses pembelajaran geografi kelas X materi pokok litosfer. 

3. Evaluasi hasil belajar siswa dari pembelajaran KBK kelas X materi pokok 

litosfer, yaitu penilaian yang sebenarnya. 

 
D. Variabel Penelitian 

 Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Penggunaan metode pengajaran 

2. Penggunaan media instruksional 
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3. Sumber pembelajaran geografi 

4. Karakteristik pembelajaran KBK 

 
E. Sumber Data Penelitian 

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam kenyataannya di sini data penelitian 

ini diperoleh dari : 

1. Data primer 

Sumber data penelitian didapat dari responden, yaitu guru geografi kelas X 

dan siswa kelas x yang menjadi obyek penelitian yang memberikan informasi secara 

langsung khususnya pada proses belajar mengajar geografi materi pokok litosfer baik 

melalui wawancara maupun sistem angket. 

2. Data sekunder 

Sumber data penelitian ini didapat dari dokumen – dokumen yang ada di 

sekolah tersebut, seperti leger nilai semester I dan nama siswa kelas X dan data – 

data lainnya. 

 
F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian guna mendapatkan informasi yang diharapkan 

pengumpulan data dapat dilakukan melalui : 

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan sumber penelitian yang diambil dari sejenis 

dokumen (Hadi 1990: 69). Metode yang ditempuh untuk memperoleh data tentang 

jumlah siswa kelas X yang menjadi populasi dan data sekunder yang diperlukan. 
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2. Metode angket 

Metode angket ini merupakan suatu metode yang diperlukan dalam 

mengambil data dari responden dengan cara menghimpun informasi. Metode ini 

diperoleh untuk mendapatkan data tentang : metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber bahan pembelajaran yang dipakai dan karakteristik KBK. 

3. Metode wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

responden, hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian dari responden 

tentang pertanyaan yang diajukan. Wawancara yang dilakukan harus dicatat maupun 

direkam di atas pita kaset sebagai bukti otentik dalam melakukan wawancara.  

4. Metode observasi 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara lansung mengenai 

kondisi fisik sekolah dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di kelas 

pada mata pelajaran geografi kelas X materi pokok litosfer. 

5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dalam 

menganalisis data tidak menggunakan uji statistik. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KBK bidang studi 

kelas X materi pokok litosfer khususnya di SMA Negeri 2 Rembang yang dinyatakan 

dalam prosentase dan kemudian dideskriptifkan. 
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 Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode kualitatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, artinya data 

dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori – teori sebagai 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika 

ilmiah. Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu kedalaman uraian 

pembahasan yang dikaji. 

Kegunaan metode kualitatif disini adalah untuk mendeskripsikan hasil 

deskriptif prosentase. 

b. Metode deskriptif persentase 

Persentase jawaban benar (%) = 
N
n x 100 % 

(Ali 1987: 189) 

Keterangan : 

n =  Jumlah skor jawaban  

N = Jumlah skor ideal 

Untuk data yang diperoleh kemudian diolah dan diklasifikasikan sehingga 

merupakan susunan urutan data yang selanjutnya dibuat tabel – tabel dan diproses 

lebih lanjut menjadi perhitungan dalam mengambil kesimpukan atau visualisasi data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dapat memberi arti yang berguna dalam memecahkan 

suatu masalah dalam penelitian. Pada bab ini akan dilaporkan tentang hasil – hasil 

yang diperoleh dalam penelitian. 

1. Tinjauan Umum Sekolah Yang Diteliti 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Rembang merupakan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang berdiri sejak tahun 1973 dan terletak di jalan Jl. Gajah Mada   No. 

2 Rembang. Mula – mula adalah bernama SMPP, pada tahun 1985 berubah menjadi 

SMA, selanjutnya berubah menjadi SMU tipe B pada tahun 1995. Kemudian tahun 

2000 berubah menjadi SMA tipe A dengan nilai 92. 

Berdasarkan observasi pada tanggal 12 April 2005 dapat dijelaskan bahwa 

letak SMA Negeri 2 Rembang sangat strategis walaupun letaknya tidak berada di 

tengah – tengah pusat kota dan cenderung berada di batas kota yaitu terletak 

menghadap keselatan di sepanjang jalan pantura. Letak SMA Negeri 2 Rembang 

dianggap sudah memasuki kota Rembang, yaitu berada di perbatasan antara 

kecamatan Kaliori dan kecamatan Rembang. Tepatnya di desa Pantiharjo kecamatan 

Kaliori Rembang. Dengan rincian letak geografisnya sebagai berikut : 

Sebelah utara berbatasan dengan   =    Laut Jawa 

Sebelah selatan berbatasan dengan   =   Jalan raya pantura (Semarang - Surabaya) 

Sebelah barat berbatasan dengan = Desa Pantiharjo dan desa Banyudono     

kecamatan Kaliori 

Sebelah timur berbatasan dengan  =    SMA Negeri 3 Rembang 
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Secara astronomisnya desa Pantiharjo kecamatan Kaliori terletak pada 

111o14i 5ii BT sampai dengan 111o 20i 20ii  BT dan 6o 41i 09ii  LS sampai dengan   6o 

45i 45ii  LS. Kecamatan Kaliori merupakan daerah pertambakan garam yang 

berpotensi besar dalam menghasilkan garam. Selain itu juga terdapat jalur utama 

yang menghubungkan transportasi antar propinsi sehingga sangat startegis dalam 

interaksi antar desa atau antar kota. 

SMA Negeri 2 Rembang didirikan oleh pemerintah daerah kota Rembang. 

Bentuk fisik dari SMA Negeri 2 Rembang adalah terdiri dari bangunan bangunan 

tua, tetapi sekarang ini SMA Negeri 2 Rembang telah mengalami renovasi bangunan 

(gedung) dan banyak terdapat bangunan – bangunan baru yang baru dibangun. Untuk 

menyamakan bentuk fisiknya agar tidak terlihat perbedaan antara bangunan tua 

dengan bangunan baru, maka untuk gedung yang sudah tua dicat kembali terutama 

ruang – ruang kelas serta ruang lainnya dan sedikit diperbaharui yang telah banyak 

mengalami kerusakan. 

a. Guru di SMA Negeri 2 Rembang 

Guru atau pengajar yang ada di SMA Negeri 2 Rembang jumlahnya ada 59 

orang mengingat berbagai macam mata pelajaran dan jumlah kelas yang banyak 

mencapai 24 kelas. Di SMA Negeri 2 Rembang diperlukan guru yang sangat banyak 

untuk mengajar, baik guru yang sudah pegawai negeri (PNS), guru bantu (belum 

PNS) maupun guru magang (GTT), seperti dilihat dalam table 4.1 di bawah ini : 
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Tabel 4.1 Jumlah Guru Berdasarkan Status 

No Status Kepegawaian Jumlah 
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 43 
2 Guru Bantu 7 
3 Guru Tidak Tetap (GTT) 8 

Jumlah Total 58 
Sumber : Monografi SMA Negeri 2 Rembang Tahun 2004/ 2005 

Selain ada guru PNS, guru bantu dan GTT ada juga beberapa orang yang 

bertugas mengurusi administrasi di sekolah yaitu TU (Tata Usaha) yang berjumlah 

10 orang. Ada juga seorang guru yang tugasnya memberi bantuan dan bimbingan 

kepada anak didik yaitu guru BK (Bimbingan Konseling) berjumlah 3 orang. Tidak 

ketinggalan juga yang sangat berperan selain guru dan Kepala Sekolah, yaitu seorang 

satpam dan 5 orang penjaga. Daftar guru yang ada di SMA Negeri 2 Rembang dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

b. Siswa SMA Negeri 2 Rembang 

Siswa di SMA Negeri 2 Rembang terdiri dari siswa kelas X, XI dan III 

berjumlah 927 siswa perempuan dan laki – laki. Mayoritas adalah siswa perempuan 

yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan siswa laki – laki. Dari tahun 

ketahun jumlah siswa SMA Negeri 2 Rembang selalu meningkat yaitu yang berhasil 

masuk dengan nilai tes baik. Jumlah siswa kelas X dapat dilihat pada tabel 4.2 di 

bawah ini :  
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Tabel 4.2 Jumlah Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Rembang tahun 2004 / 2005 
 

Kelas Laki – laki Perempuan Jumlah 

Kelas X. A 18 18 36 
Kelas X. B 15 21 36 
Kelas X. C 13 22 35 
Kelas X. D 19 16 35 
Kelas X. E 11 25 36 
Kelas X. F 15 21 36 
Kelas X. G 16 18 34 
Kelas X. H 14 21 35 
Kelas X. I 17 19 36 

Jumlah 138 181 319 
Sumber : Monografi SMA Negeri 2 Rembang Tahun 2004/ 2005 

Mayoritas siswa SMA Negeri 2 Rembang berasal dari daerah kota Rembang 

dan juga berasal dari wilayah sekitar. Walaupun disetiap kecamatan di kota Rembang 

sudah dibangun SMA, namun mereka tetap memilih SMA Negeri 2 Rembang karena 

dianggap lebih bagus prestasi akademik maupun prestasi non akademiknya daripada 

SMA yang lain. Oleh karena itu, SMA Negeri 2 Rembang menjadi sasaran bagi 

lulusan SMP di kota Rembang, karena mereka sudah tahu bagaimana kondisi prestasi 

SMA Negeri 2 Rembang. Selain siswa dari kota Rembang siswanya juga berasal dari 

luar daerah kota rembang, yaitu seperti daerah kota Pati, yang terdiri dari kecamatan 

Juwana dan kecamatan Batangan. 

Siswa yang masuk ke SMA Negeri 2 Rembang diambil dari lulusan SLTP 

dengan hasil nilai akademik yang berprestasi dan dipertimbangkan dengan hasil tes 

yang dilaksanakan sebagai ujian masuk. Siswanya mayoritas beragama Islam 

mencapai 90 %, agama Kristen dan Katholik 7 % dan agama Budha 3 %. Selain 

pelajaran intrakurikuler siswa juga mempunyai kegiatan ekstra kurikuler untuk sore 

hari seperti pramuka, PMR, olah raga dan seni. 
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c. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 2 Rembang 

Di SMA Negeri 2 Rembang banyak orang menganggap sebagai sekolah yang 

paling besar dan luas bila dilihat dari area lingkungan sekolah. Apabila dilihat dari 

bangunan gedungnya SMA Negeri 2 Rembang terlihat sangat megah. Dengan luas 

area yang mencapai ± 7 hektar dan telah dibangun gedung – gedung tempat belajar 

yang terdiri dari 9 ruang untuk kelas X, 6 ruang untuk kelas XI dan 7 ruang untuk 

kelas III dan berbagai macam fasilitas untuk sarana dan prasarana belajar mengajar. 

Berbagai macam fasilitas telah diberikan untuk mendukung proses belajar 

mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas atau 

prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Rembang misalnya seperti perpustakaan, 

komputer, mushola, ruang ketrampilan (media room) dan ruang praktek atau ruang 

serbaguna (laboratorium kecil), serta aula untuk mendukung media pembelajaran 

dengan KBK, UKS, berbagai macam laboratorium seperti laboratorium kimia, fisika, 

biologi dan bahasa, selain itu ada lapangan olah raga seperti lapangan sepak bola, 

basket, voly, tenis, sepak takraw, lompat jauh dan badminton. Paling penting adalah 

ruang – ruang kelas, disamping itu ada ruang BP, kepala sekolah, guru, osis, TU, 

kamar mandi, tempat parkir dan kantin. Sarana yang disediakan oleh sekolah yaitu 

seperti peralatan olah raga, peralatan menari dan alat – alat praktek disetiap 

laboratorium. 

2. Kurikulum Program Bidang Studi Geografi di SMA Negeri 2 Rembang 

Penggunaan kurikulum di SMA Negeri 2 Rembang kebanyakan masih 

menggunakan kurikulum lama yaitu kurikulum 1994 dan juga sudah menggunakan 

KBK. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2003 / 
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2004. hanya kelas X yang baru menggunakannya sampai sekarang. Sedangkan untuk 

kelas XI dan kelas III masih menggunakan kurikulum 1994. dengan adanya peralihan 

dari kurikulum 1994 menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi baru dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa nanti melalui hasil belajar siswa pada akhir semester. 

Perbedaan antara kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

sangatlah jauh, baik dari strategi mengajarnya, materi dan penilaian. Hal tersebut 

dapat dilihat melalui tabel 4.3 di bawah ini : 

Tabel 4.3 Perbedaan Kurikulum 1994 dan KBK 
No Kurikulum 1994 KBK 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 

Menggunakan pendekatan 
penguasaan ilmu pengetahuan 
yang menekankan pada materi atau 
materi berupa pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi analisis, 
sintesis dan evaluasi yang diambil 
dari bidang – bidang ilmu 
pengetahuan. 
Standart akademis yang diterapkan 
secara seragam bagi setiap peserta 
didik. 
 
 
Berbasis konten, sehingga peserta 
didik dipandang sebagai kertas 
putih yang perlu ditulisi dengan 
sejumlah ilmu pengetahuan 
(transfer of knowledge). 
 
 
 
Pengembangan kurikulum 
dilakukan secara sentralisasi, 
sehingga Depdiknas memonopoli 
perkembangan ide dan konsepsi 
kurikulum. 
 
 

Menggunakan pendekatan 
kompetensi yang menekankan 
pada pemahaman, kemampuan/ 
kompetensi tertentu di sekolah 
yang berkaitan dengan pekerjaan 
yang ada dimasyarakat. 
 
 
Standart kompetensi yang 
memperhatikan perbedaan 
individu, baik kemampuan, 
kecepatan belajar maupun konteks 
budaya. 
Berbasis kompetensi, sehingga 
peserta didik berada dalam proses 
perkembangan yang berkelanjutan 
dari seluruh aspek kepribadian, 
sebagai pemekaran terhadap 
potensi – potensi bawaan sesuai 
dengan kesempatan belajar yang 
ada dan diberikan oleh lingkungan.
Pengembangan kurikulum 
dilakukan secara desentralisasi, 
sehingga pemerintah dan 
masyarakat bersama – sama 
menentukan standart pendidikan 
yang dituangkan dalam kurikulum. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 

Materi yang dikembangkan dan 
diajarkan di sekolah seringkali 
tidak sesuai dengan potensi 
sekolah, kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik, serta 
kebutuhan masyarakat sekitar 
sekolah. 
 
Guru merupakan kurikulum yang 
menentukan segala sesuatu yang 
terjadi di dalam kelas. 
 
Pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap dikembangkan melalui 
latihan, seperti latihan 
mengerjakan soal. 
 
Pembelajaran cenderung hanya 
dilakukan di dalam kelas atau 
dibatasi oleh empat diding kelas. 
 
 
Evaluasi nasional yang tidak dapat 
menyentuh aspek – aspek 
kepribadian peserta didik. 

Sekolah diberi keleluasaan untuk 
menyususn dan mengembangkan 
silabus mata pelajaran sehingga 
dapat mengakomodasi potensi 
sekolah, kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik serta 
kebutuhan masyarakat sekitar 
sekolah. 
Guru sebagai fasilitator yang 
bertugas mengakomodasi 
lingkungan untuk memberikan 
kemudahan belajar peserta didik. 
Pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap dikembangkan berdasarkan 
pemahaman yang akan 
membentuk kompetensi 
individual. 
Pembelajaran yang dilakukan 
terjalin kerja sama antara sekolah, 
masyarakat dan dunia kerja dalam 
membentuk kompetensi 
individual. 
Evaluasi berbasis kelas, yang 
menenekankan pada proses dan 
hasil belajar. 

Sumber : Mulyasa 2003: 103  
 

Keterangan selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pembelajaran bidang studi geografi dengan kurikulum 1994 yang 

dilaksanakan sebelum tahun 2003, telah memberikan hasil yang bagus, meskipun 

demikian pemerintah belum merasa puas dengan hasil pembelajaran kurikulum 1994, 

maka digunakanlah kurikulum baru yaitu KBK.  

Menurut Anis guru geografi kelas X (2005), kurikulum 1994 dalam 

pembelajaran geografi masih berpatokan pada GBPP dan berpegang pada prota, 

promes/ proca, AMP dan satpel. GBPP IPS geografi SMA tahun 1994, isinya 

meliputi (1) tujuan, (2) pokok bahasan, (3) sub pokok bahasan beserta uraian 
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kegiatan keseluruhan butir –butir dalam GBPP itu dijadikan pedoman guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar disekolah. Belajar mengajar merupakan hubungan 

timbal balik siswa dengan guru dan siswa dengan sesama dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran kurikulum 1994 anak cenderung lebih pasif dalam menerima 

materi dari guru, dengan istilah seolah-olah anak dianggap sebagai tempat kosong 

yang selalu diisi oleh guru. Proses pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa 

sebagai (input) dalam proses tersebut mengalami perubahan menjadi siswa keluaran 

(output). 

Sedangkan pembelajaran geografi yang menggunakan KBK telah 

dilaksanakan selama 2 (dua) semester, yaitu 1 (satu) tahun yang lalu pada tahun 

ajaran 2003/ 2004. pengajaran model KBK pada bidang studi geografi seakan 

menemukan titik terang yang sangat bagus. Peralihan kurikulum 1994 yang semula 

pembelajaran geografi dilakukan guru cenderung lebih aktif dan anak menjadi pasif, 

namun dengan KBK pembelajaran geografi berubah sebaliknya. 

Bila dibandingkan dengan kurikulum 1994, maka penerapan KBK dengan 

berbagai perangkatnya tersebut, sebenarnya terjadi perubahan prinsip (kebiasaan) 

dari menerima barang yang sudah matang (kurikulum 1994) menjadi diberi 

kebebasan berkreasi untuk mengembangkan proses belajar yang tercermin dalam 

pengembangan silabus (KBK). Disamping itu pelaksana di lapangan juga harus 

mengubah pola pikir dari mengejar target kurikulum (kurikulum 1994) menjadi 
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siswa mampu melakukan sesuatu sebagai hasil belajar yang disebut kompetensi 

(KBK). 

Anis guru geografi kelas X (2005), mengatakan bahwa usaha perbaikan 

kualitas pendidikan terletak pada bagaimana “performance” guru di kelas, sesuai 

dengan silabus yang dikembangkan. Dengan kata lain guru di depan kelas memegang 

kunci penting dalam usaha perbaikan kualitas pendidikan, maka harus dimulai dari 

perbaikan proses belajar mengajar yang diperankan guru di depan kelas. Guru harus 

menerapkan model pembelajaran sesuai dengan standart kompetensi yang ditetapkan. 

Perubahan itu terlihat pada cara mengajar guru, yaitu guru cenderung lebih pasif dan 

anak menjadi lebih aktif. Hal seperti itu telah ditekankan pada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi sekarang ini dan bertujuan untuk menambah model pembelajaran yang 

digunakan pada kurikulum 1994 karena kurang optimal untuk hasil yang akan 

dicapai. 

Pembelajaran geografi dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi mempunyai 

persamaan dengan kurikulum 1994 dalam membuat perangkat pengajaran yaitu 

seperti membuat prota (program tahunan), yaitu perangkat atau rencana pengajaran 

yang dilaksanakan selama satu tahun dan promes (program semester) yaitu perangkat 

atau rencana pengajaran yang dilaksanakan selama satu semester. Untuk AMP dalam 

kurikulum 1994 ada, tapi dalam KBK telah ditiadakan. Pembuatan satpel  (satuan 

pengajaran) dalam kurikulum 1994, dalam KBK diganti dengan membuat silabus. 

Untuk rencana pengajaran tugas guru semakin ringan akan tetapi harus mempunyai 
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persiapan dalam menghadapi KBK seperti bentuk proses belajar mengajar dan 

membuat perangkat pengajarannya (Anis guru geografi, 2005). 

3. Persiapan Terhadap Pelaksanaan KBK Bidang Studi Geografi Materi 
Pokok Litosfer 

 
Di dalam tahap persiapan atau perencanaan terhadap pelaksanaan KBK 

khususnya bidang studi geografi guru merupakan salah satu faktor pendukung dan 

memegang peranan yang sangat penting guna menciptakan sebuah kondisi KBM 

yang dapat mendorong peseta didik untuk menguasai sejumlah kompetensi dasar 

sebagaimana telah termuat dalam KBK. Berkaitan dengan hal ini para guru di SMA 

Negeri 2 Rembang termasuk guru pengampu bidang studi geografi dituntut untuk 

menyusun dan mempersiapkan silabus yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Membuat serta mempersiapkan perangkat pembelajaran, yang 

mana perangkat pembelajaran tersebut memuat berbagai hal pokok yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Disamping penyusunan silabus dan perangkat pembelajaran yang didasarkan 

pada kurikulum KBK, guru juga dituntut untuk mempersiapkan sistem penilaian 

yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan serta dapat 

digunakan untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan kegiatan belajar 

mengajar yang telah dilaksanakan. 

Terkait  dengan  penyusunan  dan  pengembangan  silabus,  guru  bidang  

studi  geografi  diberi  wewenang  yang  cukup  luas  untuk  mengembangkan  

silabus  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  dan  karakteristik  peserta  didik  yang tidak 

menutup  kemungkinan  bagi  peran  serta  kepala sekolah serta berbagai pihak dalam 
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pengembangan silabus sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum tersebut 

memberikan otonomi yang luas kepada guru terhadap beberapa hal yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar mengajar, seperti : materi pelajaran atau bahan pelajaran, 

langkah pembelajaran, alokasi waktu, media dan sumber pembelajaran serta 

penilaiannya. Berkenaan dengan hal di atas guru bidang studi geografi di SMA 

Negeri 2 Rembang, berusaha untuk menyusun dan merumuskannya sesuai dengan 

standart kompetensi maupun kompetensi dasar sebagaimana telah ditegaskan dalam 

KBK. 

Dalam penyusunan silabus dan sistem penilaian meliputi beberapa langkah 

dan tahapan sebagai berikut : 

a. Identifikasi mata pelajaran 

b. Perumusan standart kompetensi dan kompetensi dasar 

c. Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok 

d. Pemilihan pengalaman belajar 

e. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator 

f. Penjabaran indikator kedalam instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan, 

bentuk instrumen dan contoh instrumen 

g. Menentukan alokasi waktu 

h. Sumber/  bahan/  alat  

( silabus dapat dilihat pada lampiran 5). 

Sedangkan di dalam perencanaan sistem penilaian yang akan digunakan guru 

bidang studi geografi di SMA Negeri 2 Rembang menggunakan suatu sistem 

penilaian hasil kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi yang bersifat hierarkis 
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secara berurutan yaitu : standart kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi 

pokok dan instrumen penilaian. 

Disamping penyusunan dan pengembangan silabus serta perencanaan sistem 

penilaian yang akan diterapkan, hal lain yang perlu dipersiapkan oleh guru bidang 

studi geografi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar adalah penyusunan 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran disini terdiri atas : program 

tahunan, program semester dan rencana pembelajaran yang mampu menjabarkan 

maksud dan tujuan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Di dalam program tahunan 

untuk bidang studi geografi di SMA Negeri 2 Rembang, diantaranya memuat 

standart kompetensi dan kompetensi dasar. Standart kompetensi yang termuat di 

dalam program tahunan tersebut dikembangkan berdasarkan GBPP (Garis Besar 

Program Pengajaran) mata pelajaran geografi, dimana standart kompetensi bidang 

studi geografi kelas X adalah sebagai berikut : “menganalisis gejala alam fisik dan 

perkembangan bentuk muka bumi serta pelestariannya”. 

Untuk selanjutnya standart kompetensi bidang studi geografi kelas X di atas 

dijabarkan lagi ke dalam kompetensi dasar yaitu untuk materi pokok litosfer adalah 

sebagai berikut : “memprediksi dinamika perubahan litosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan di muka bumi”. 

Program tahunan di atas, disamping memuat standart kompetensi dan 

kompetensi dasar, yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran bidang 

studi geografi kelas X, juga digunakan bagi guru dalam pengembangan program – 

program berikutnya yakni program semester dan juga dijadikan pedoman bagi 

pembuatan rencana pembelajaran (RP dapat dilihat pada lampiran 6), yang mana 
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dalam rencana pembelajaran tersebut di dalamnya termuat alokasi waktu, juga 

mencantumkan standart kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok, media 

pembelajaran, strategi/ skenario pembelajaran dan penilaian. Jadi rencana 

pembelajaran merupakan penjabaran yang sangat konkrit dari pelaksanaan atau 

implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang studi geografi khususnya 

materi pokok litosfer. 

Dengan demikian tahap persiapan terhadap pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 

Rembang, terutama mengenai silabus dan persiapan mengajar sangat 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan juga kemampuan guru yang akan 

mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas.   

4. Proses Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi 
Geografi Kelas X Materi Pokok Litosfer 

 
a. Penggunaan Metode Pengajaran 

Di dalam pelaksanaan atau implementasinya, KBK memberi kesempatan dan 

peluang yang cukup besar bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk 

melakukan inovasi dan improvisasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tanggal  14 April 2005,  kepala  sekolah 

SMA Negeri 2 Rembang mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi terdapat kendala atau hambatan yang cukup substansial, lebih 

lanjut  kepala  sekolah  SMA  Negeri  2  Rembang  Sukarno  S.Pd menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan dan perubahan  yang  cukup  signifikan  antara  kurikulum  
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sebelumnya, yaitu kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan 

adanya perubahan dari kurikulum 1994 kekurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi mengakibatkan guru tidak siap dan mengalami kebingungan, karena 

kurikulum sebelumnya bersifat sentralistik. Dimana pada saat itu guru banyak 

diarahkan dan banyak hal yang telah ditentukan oleh pusat seperti materi/ bahan 

pembelajaran atau hal – hal lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. 

Setelah diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi di dalamnya terdapat 

berbagai perubahan, inovasi dan guru diberi otonomi wewenang yang cukup luas 

untuk merencanakan, mengatur sampai menentukan bahan dan materi pembelajaran. 

Hal tersebut menyebabkan guru mengalami kesulitan atau hambatan dalam 

melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi termasuk diantaranya meliputi 

kesulitan mencari dan menentukan materi pelajaran, model pembelajaran yang akan 

digunakan dan lain sebagainya. Karena sebelumnya guru hanya sebagai pelaksana 

saja dan banyak hal yang telah ditentukan oleh pusat, sedangkan kurikulum baru ini, 

guru dituntut untuk kreatif dan mandiri serta menentukaan dan mengatur sendiri, 

baik sejak tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penentuan sistem evaluasi 

yang akan digunakan. Sehingga dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

terjadi kendala dan hambatan, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis kompetensi kurang optimal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut di atas 

perlu adanya sosialisasi maupun pelatihan dan petunjuk kepada para guru terhadap 

pelaksanaan KBK. Membutuhkan waktu yang cukup lama hingga KBK ini dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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Berkaitan dengan hal di atas guru pengampu bidang studi geografi kelas X 

SMA Negeri 2 Rembang Anis Supraptiningsih, S.Pd mengemukakan bahwa terdapat 

kendala lain yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

bidang studi geografi materi pokok litosfer ini di SMA Negeri 2 Rembang, 

diantaranya adalah media, bahan maupun sarana pembelajaran yang mendukung 

pencapaian kompetensi dasar masih belum banyak disediakan oleh sekolah. Hal ini 

rata - rata guru membebankan atau menugaskan kepada siswa sehingga banyak siswa 

yang beranggapan bahwa kurikulum tersebut sangat memberatkan siswa dan tidak 

efektif. 

Di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang studi geografi 

materi pokok litosfer terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, diantaranya adalah strategi dan 

pembelajaran yang ditetapkan, penggunaan media dan sumber pembelajaran sampai 

dengan kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

Proses pelaksanaan atau implementasi dari KBK bidang studi geografi pada 

kelas X materi pokok litosfer ini, berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Anis 

Supraptiningsih, S.Pd selaku pengampu bidang studi geografi kelas X tentang 

penggunaan metode pada materi pokok litosfer ini, bahwa dalam proses belajar 

mengajarnya masih menggunakan metode ceramah bervariasi, yaitu metode ceramah 

yang diselingi tanya jawab. Dimana dengan tujuan menyajikan garis besar isi 

pelajaran dengan alasan menghemat biaya, waktu, bahan pelajaran dan keterbatasan 

membaca pada siswa serta mendorong siswa untuk menemukan penemuan (inquiry). 
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Dari hasil observasi pada tanggal 25 April 2005 dan wawancara dengan guru 

bidang studi geografi pada tanggal 29 April 2005 dapat dijelaskan, dalam proses 

kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi materi pokok litosfer di SMA Negeri 

2 Rembang menerapkan  model pembelajaran diantaranya adalah  demonstrasi, 

ceramah dan tanya jawab. Resitasi dari model pembelajaran yang pernah diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) geografi materi pokok litosfer terdapat dua 

hal yang sering dilakukan yaitu ceramah dan tanya jawab. Bahkan diantara mereka 

ada yang merasa jenuh terhadap pelaksanaan pembelajaran tersebut. 

Tetapi selain penggunaan metode ceramah bervariasi, Anis juga 

mengungkapkan bahwa pernah sekali menggunakan metode demonstrasi pada uraian 

materi struktur lapisan kulit bumi dan vulakanisme yang merupakan bagian dari 

materi pokok litosfer, dimana dengan tujuan untuk mengajarkan pada siswa tentang 

suatu tindakan, proses/ prosedur ketrampilan – ketrampilan fisik atau motorik, untuk 

mengembangkan kemampuan audio visual secara bersama dan juga untuk 

mengkonkritkan informasi yang disajikan. Persiapan yang dilakukan antara lain 

merancang gambar – gambar lapisan bumi, sedangkan prosesnya di sini adalah 

memperagakan tindakan. Dimana metode ini baik untuk  : (1). Membantu siswa 

memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab 

menarik, (2). Memudahkan berbagai jenis penjelasan, sebab penggunaan bahasa 

dapat lebih terbatas, (3). Menghindari verbalisme dan (4). Membuktikan kebenaran 

suatu jawaban. 

Secara umum penggunaan metode pengalaman lapangan dalam pembelajaran 

KBK geografi, khususnya materi pokok litosfer, lapangan sebagai sumber informasi 
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merupakan tantangan yang penuh dengan permasalahan yang menuntut jawaban dan 

penyelesaiannya. Untuk memahami fenomena geografis para siswa seharusnya 

diajak melakukan kontak langsung dengan lapangan dalam kegiatan kerja lapangan 

pada materi pokok litosfer ini. 

Berkaitan dengan hal di atas, guru pengampu bidang studi geografi klas X 

SMA Negeri 2 Rembang Anis Supraptiningsih, S.Pd mengemukakan bahwa 

penggunaan metode pengalaman lapangan dalam pembelajaran materi pokok litosfer 

memang tidak pernah dilakukan. Hal ini dengan pertimbangan waktu, diyakini waktu 

untuk melakukan kegiatan ini sangat kurang, ketika mengajak siswa kelokasi juga 

membutuhkan waktu dan belum dilakukan penerapan metode ini waktunya sudah 

habis terbuang. 

 Dari pendapat bebarapa siswa melalui angket yang menyatakan tentang 

penggunaan metode yang digunakan antara lain dapat dilihat dari tabel 4.4 di bawah 

ini : 

Tabel 4.4 Penggunaan Metode Ceramah Bervariasi Dalam Materi Pokok 
Litosfer 

Penggunaan Metode Ceramah Bervariasi 
Dalam Materi Pokok Litosfer 

 

Jumlah  
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat setuju 17 37,8 
Setuju 5 11,1 
Ragu – ragu - - 
Tidak setuju 23 51,1 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Sekitar 51,1 % atau 23 orang siswa di SMU Negeri 2 Rembang menyatakan 

bahwa siswa tidak setuju kalau dalam materi pokok litosfer ini menggunakan metode 

ceramah bervariasi, sedangkan 37,8 % atau 17 orang siswa menyatakan sangat setuju 
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jika pada materi pokok litosfer ini guru menggunakan metode ceramah bervariasi dan 

11,1 % atau 5 orang siswa menyatakan setuju jika guru menggunakan metode 

ceramah bervariasi. 

Seperti yang terlihat dalam tabel 4.4, bahwa siswa cenderung tidak setuju jika 

pada materi pokok litosfer diajar menggunakan metode ceramah yang diselingi tanya 

jawab. Dimana memberikan kesan yang monoton, padahal geografi itu memadukan 

dimensi – dimensi alam dan manusia di dunia dalam menelaah manusia, tempat – 

tempat dan lingkungannya. 

Tabel 4.5 Penggunaan Metode Demonstrasi 
Penggunaan Metode Demonstrasi 

 
Jumlah  
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat setuju 25 55,6 
Setuju 17 37,8 
Ragu – ragu 1 2,2 
Tidak setuju 1 2,2 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 4, sekitar 55,6 % atau 25 orang siswa menyatakan bahwa siswa 

sangat setuju jika penggunaan metode demonstrasi diterapkan pada materi pokok 

litosfer ini, sedangkan 37,8 % atau 17 orang siswa di SMA Negeri 2 Rembang 

menyatakan setuju dengan menggunakan metode demonstrasi pada materi pokok 

litosfer. 

Secara umum, bila siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan audio 

visual secara bersama – sama, maka siswa akan tertarik. Begitu pula dengan 

penggunaan metode demonstrasi pada materi pokok litosfer, siswa menyatakan 

sangat setuju jika menggunakan metode tersebut. Dengan merancang gambar dan 



 62

memperagakannya di dalam kelas akan membantu siswa untuk memahami dengan 

jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian dan sangat menarik. 

Tabel 4.6 Penggunaan Metode Pengalaman Lapangan  
Penggunaan Metode Pengalaman Lapangan 

 
Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat tertarik 42 9,33 
Kurang tertarik 1 2,2 
Tidak tertarik 1 2,2 
Sangat tidak tertarik 1 2,2 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel 4.6 di atas terlihat jika 9,33 % atau 42 orang siswa menyatakan kalau 

dengan penggunaan metode pengalaman lapangan siswa ternyata sangat tertarik, jika 

dalam materi pokok litosfer menggunakan metode tersebut. 

Ketertarikan siswa untuk melakukan metode pengalaman lapangan ini 

merupakan proses pengalaman belajar yang dilakukan siswa dalam berinteraksi 

dengan bahan ajar. Pengalaman belajar dilakukan oleh siswa untuk menguasai 

kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

Siswa akan lebih menguasai materi pelajaran jika pengalaman belajar diatur 

sedemikian rupa sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk membuat suatu 

refleksi penghayatan, mengungkapkan dan mengevaluasi apa yang dipelajari. 

Pengalaman belajar hendaknya juga menyediakan proporsi yang seimbang antara 

pemberian informasi dan pemnyajian terapannya. 

b. Penggunaan Media Pengajaran 

Seperti yang dikatakan Hamalik (1994: 23), bahwa media pendidikan adalah 

metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 
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dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan atau pengajaran di 

sekolah.  

Mengenai media pembelajaran, dari wawancara dengan guru pengampu 

geografi kelas X dapat dijelaskan bahwa media yang pernah digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar pada materi pokok litosfer antara lain berupa gambar, peta 

dan bagan atau skema, akan tetapi dalam proses kegiatan belajar mengajar guru 

belum pernah melakukan kegiatan – kegiatan di luar kelas yang langsung 

berhubungan dengan pembelajaran, seperti contohnya media lingkungan sekitar. 

Sehingga terdapat siswa yang merasa jenuh dengan model yang diterapkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi 

seharusnya dilakukan dengan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

tiap – tiap pokok bahasan. 

Menurut Anis Supraptiningsih, S.Pd, dalam menerangkan struktur lapisan 

kulit bumi (litosfer) dan pemanfaatannya media yang paling tepat adalah penampang 

bumi, sehingga hal ini mampu membuat siswa tidak merasa jenuh dan dengan media 

yang dapat dilihat siswa dari depan sampai dengan siswa yang berada di belakang ini 

mampu mengajak siswa aktif dan mengembangkan kemampuan audio visual secara 

bersama – sama, sehingga diharapkan dengan media tersebut siswa mudah 

memahami uraian materi yang diterangkan. Mengingat daya jangkau dan pandangan 

yang terbatas, petunjuk serta peragaan tentang gejala – gejala geografi yang tersebar 

di permukaan bumi tersebut dilakukan kedalam bentuk model permukaan bumi dan 

bumi itu sendiri berupa gambar. Oleh karena itu, model tersebut menjadi model 

pengajaran utama pada proses belajar mengajar geografi materi pokok litosfer. 
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Sedangkan dari pendapat siswa mengenai media pembelajaran yang 

digunakan dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini : 

Tabel 4.7 Penggunaan Media Lingkungan  
Penggunaan Media Lingkungan 

 
Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat perlu 30 66,7 
Perlu 12 26,7 
Kurang perlu 3 6,6 
Tidak perlu - - 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel terlihat 66,7 % atau 30 orang siswa di SMA Negeri 2 Rembang 

menyatakan sangat perlu menggunakan media lingkungan, sedangkan 26,7 % atau 12 

orang  menyatakan perlu dan 6,6 % atau 3 orang menyatakan kurang perlu 

penggunaan media lingkungan dalam pengajaran materi pokok litosfer ini. 

Dari pendapat siswa cenderung sangat perlu penggunaan media lingkungan 

dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi pelajaran. 

Tabel 4.8 Penggunaan Media Gambar   
Penggunaan Media Gambar  

 
Jumlah  
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat perlu 37 82,2 
Perlu 5 11,1 
Kurang perlu 2 4,4 
Tidak perlu 1 2,2 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa 82,2 % atau 37 orang siswa menyatakan 

sangat perlu dalam penggunaan media gambar pada materi pokok litosfer, sedangkan 

11,1 % atau 5 orang menyatakan perlu dan 4,4 % atau 2 orang siswa menyatakan 

kurang perlu. 
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Seperti yang diungkapkan siswa cenderung menyatakan sangat perlu dalam 

penggunaan media gambar pada kegiatan belajar mengajar materi pokok litosfer. 

Kebutuhan akan media pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah siswa 

memahami materi pokok litosfer ini memang perlu, tetapi dalam pembelajaran KBK 

guru diberi otonomi wewenang yang cukup luas untuk merencanakan, mengatur 

sampai menentukan bahan dan materi pembelajaran. Hal tersebut yang menyebabkan 

guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan KBK termasuk diantaranya kesulitan 

mencari model pembelajaran yang akan digunakan, karena yang diharapkan dari 

pelaksanaan KBK adalah penggunaanj media pembelajaran yang bervariasi. 

Tabel 4.9 Penggunaan Media Pembelajaran Bervariasi   

Penggunaan Media Pembelajaran Bervariasi  Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat perlu 27 60 
Perlu 18 40 
Kurang perlu - - 
Tidak perlu - - 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari pendapat siswa sekitar 60% atau 27 orang siswa kelas X di SMA Negeri 

2 Rembang menyatakan sangat perlu jika menggunakan media pembelajaran 

bervariasi, sedangkan 40 % atau 18 orang siswa menyatakan perlu jika dalam materi 

pokok litosfer menggunakan pembelajaran yang bervariasi. 

Tabel 4.10 Pendapat Penggunaan Media  

Pendapat Penggunaan Media Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat mudah dipahami 22 48,9 
Mudah dipahami 18 40 
Kadang – kadang mudah dipahami 5 11,1 
Sulit dipahami - - 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 
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Pendapat siswa mengenai penggunaan media pembelajaran dalam materi 

pokok litosfer sekitar 48,9 % atau 22 orang siswa di SMA Negeri 2 Rembang  kelas 

X menyatakan jika dengan menggunakan media siswa sangat mudah memahami, 

sedangkan 40 % atau 18 orang siswa menyatakan mudah dipahami dan 11,1 % atau 5 

orang siswa menyatakan kadang – kadang mudah dipahami jika guru menggunakan 

media pada materi pokok litosfer. 

Pengajaran yang baik memerlukan sebanyak mungkin sumber belajar untuk 

memperkaya penguasaan materi. Pengambilan materi pelajaran dari sumber belajar 

tentu dipilih, disaring dan diselaraskan dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. 

c. Penggunaan Sumber Pembelajaran 

Secara sederhana sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam hal ini nampak adanya beraneka sumber belajar yang masing – 

masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan 

sumber belajar lainnya. 

Pendayagunaan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain 

melengkapi, memelihara dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga 

dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar yang sangat menguntungkan 

baik bagi guru maupun bagi siswa. Dengan didayagunakannya sumber belajar secara 

maksimal, dimungkinkan siswa akan terus belajar dan menggali berbagai jenis ilmu 

pengetahuan. 
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Mengenai sumber pembelajaran dari wawancara dengan Anis 

Supraptiningsih, S.Pd selaku guru geografi kelas X, mengatakan bahwa sumber 

belajar yang digunakan pada materi pokok litosfer ini adalah dengan menggunakan 

buku paket dan dengan tugas – tugas pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa 

untuk mencari sumber bahan pembelajaran di perpustakaan dan media massa seperti 

koran. Untuk memperluas wawasan siswa dan untuk memahami konsep materi 

pelajaran. Sudah seharusnya siswa diberi tugas oleh guru untuk mencari sumber 

bahan pelajaran. Tetapi frekuensi mencari sumber pembelajaran di sini tidak terlepas 

dengan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dan kota Rembang. 

Di samping beberapa hal di atas, siswa – siswa kelas X di SMA Negeri 2 

Rembang mempunyai pendapat – pendapat seperti dapat dilihat pada tabel 4.11 di 

bawah ini : 

Tabel 4.11 Penggunaan Buku Paket   
Penggunaan Buku Paket   

 
Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat sangat setuju 25 55,6 
Setuju 18 40 
Kurang setuju 2 4,4 
Tidak setuju - - 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dapat dilihat pada tabel 4.11 bahwa 55,6 % atau 25 orang siswa menyatakan 

sangat setuju jika dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan buku paket, 

sedangkan 40 % atau 18 orang siswa menyatakan setuju dan 4,4 % atau 2 orang 

siswa menyatakan kurang setuju jika proses kegiatan belajar mengajar materi pokok 

litosfer menggunakan buku paket. 
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Siswa akan termotivasi untuk belajar jika kegiatan dan materi belajar dirasa 

bermakna bagi dirinya. Kebermaknaan lazimnya terkait dengan bakat, minat, 

pengetahuan dan tata nilai siswa. 

Tabel 4.12 Frekuensi Mencari Sumber Bahan Pembelajaran Di Perpustakaan    
Frekuensi Mencari Sumber Bahan 

Pembelajaran Di Perpustakaan    
Jumlah 
 Siswa 

Persentase  
(%) 

Sering 7 15,5 
Jarang  20 44,4 
Pernah 16 35,5 
Tidak pernah 2 4,4 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 4.12 terlihat frekuensi mencari bahan pembelajaran di 

perpustakaan dikalangan siswa kelas X di SMA Negeri 2 Rembang 15,5 % atau 7 

orang siswa menyatakan sering mencari sumber bahan pelajaran di perpustakaan, 

sedangkan 44,4 % atau 20 orang siswa menyatakan jarang, 35,5 % atau 16 orang 

siswa menyatakan pernah dan 4,4 % atau 2 orang menyatakan tidak pernah mencari 

sumber bahan pelajaran di perpustakaan. 

Rendahnya frekuensi mencari sumber pembelajarn di perpustakaan ini, tidak 

terlepas dari dorongan dari dalam diri siswa sebagai individu. Siswa akan belajar jika 

mereka diberi kesempatan untuk memilih dan menggunakan berbagai pendekatan 

dan strategi belajar. Pengalaman belajar tidak hanya berorientasi pada buku teks. 

d. Karakteristik KBK 

Karakteristik KBK antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, 

spesifikasi indikator – indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian 

kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran. Disamping itu KBK memiliki 

sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan 
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berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan 

oleh peserta didik. Pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan individual 

personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik dapat 

dinilai kompetensinya kapan saja bila telah siap dan dalam pembelajaran peserta 

didik dapat maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing – masing 

(Mulyasa 2002: 42). 

Dari hasil wawancara dengan guru pengampu geografi kelas X menyatakan 

bahwa seperti yang telah dikemukakan di atas, pembelajaran KBK pada materi 

pokok litosfer ini belum sepenuhnya menekankan pada ketercapaian kompetensi 

siswa baik secara individual maupun klasikal. Ketercapaian kompetensi siswa masih 

setengah berfokus pada guru dan setengah berfokus pada siswa, belum sepenuhnya 

terpusat pada siswa. Penyampaian dalam pembelajarannya di sini sudah 

menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, tetapi sumber belajar di sini 

juga bukan hanya guru, tetapi juga telah menggunakan sumber belajar lainnya yang 

memenuhi unsur – unsur edukatif. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar digunakan buku pelajaran, sarana dan alat belajar yang sesuai dengan 

tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum. Siswa di sini 

menggunakan buku pelajaran yang disediakan sekolah baik buku pemerintah maupun 

buku yang diterbitkan oleh penerbit non – pemerintah. Penilaian di sini menekankan 

pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu 

kompetensi. 

Dari pendapat siswa – siswa kelas X pada materi pokok litosfer tentang 

suasana kelas dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut : 
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Tabel 4.13 Suasana Pembelajaran Di Luar Kelas 

Suasana Pembelajaran Di Luar Kelas Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Menyenangkan 40 88,9 
Cukup menyenangkan 3 6,7 
Biasa saja - - 
Membosankan 2 4,4 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel terlihat bahwa 88,9 % atau 40 orang siswa menyatakan dengan 

suasana pembelajaran di luar kelas menyenangkan, sedangkan 6,7 % atau 3 orang 

menyatakan cukup menyenangkan dan 4,4 % atau 2 orang menyatakan 

membosankan jika suasana pembelajaran materi pokok litosfer ini dilakukan di luar 

kelas. 

Menurut konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi, belajar merupakan 

perubahan dari tidak bisa menjadi bisa melakukan. Tujuan, sasaran dan penilaian 

semuanya berfokus pada kompetensi yang dimiliki peserta didik atau pekerjaan yang 

mampu dilakukannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Tabel 4.14 Mengkaitkan Materi Pokok Litosfer Dengan Lingkungan 
Mengkaitkan Materi Pokok Litosfer Dengan 

Lingkungan 
Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat mudah dipahami 21 46,7 
Mudah dipahami 15 33,3 
Kadang – kadang mudah dipahami - - 
Tidak mudah dipahami 9 20 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 13 dapat dilihat kalau guru mengkaitkan materi pokok litosfer 

denagn lingkungan, maka 46,7 % atau 21 orang siswa menyatakan sangat mudah 

dipahami, sedangkan 33,3 % atau 15 orang siswa menyatakan mudah dipahami dan 
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20 % atau 9 orang siswa menyatakan tidak mudah dipahami jika guru mengkaitkan 

materi pokok litosfer dengan lingkungan. 

Dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, maka siswapun 

merasakan ada 2 (dua) variasi yaitu suasana di dalam kelas dan di luar kelas. 

Tabel 4.15 Keaktifan Siswa Di Kelas 
Keaktifan Siswa Di Kelas 

 
Jumlah 
Siswa 

Persentase  
(%) 

Sangat Aktif 14 31,1 
Aktif 6 13,3 
Jarang  14 31,1 
Tidak pernah 11 24,4 

Jumlah 45 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 4.15 terlihat jika 31,1 % atau 14 orang siswa menyatakan bahwa 

siswa sangat sering aktif  bertanya dan berpendapat pada saat sedang mengikuti 

pelajaran, sedangkan 13,3 % atau 6 orang siswa menyatakan aktif di dalam 

mengikuti pelajaran, 31,1 % atau 14 orang siwa menyatakan jarang dan 24,4 % atau 

11 orang siswa menyatakan tidak pernah aktif  bertanya, berpendapat dan 

menyanggah pada saat sedang mengikuti pelajaran geografi materi pokok litosfer di 

kelas.  

Siswa akan belajar dan terus – menerus belajar jika kondisi pembelajaran 

dibuat menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan sangat diperlukan 

karena otak tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam keadaan tertekan. 

5. Evaluasi Materi Pokok Litosfer Bidang Studi Geografi Kelas X Berbasis 
Kompetensi 

 
Di dalam penyusunan silabus terdapat sistem penilaian yang akan diterapkan, 

sedangkan di dalam sistem penilaian yang didasarkan pada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) di dalamnya termuat jenis tagihan, bentuk instrumen dan contoh 
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instrumen yang digunakan, perkiraan waktu yang dibutuhkan dan pemilihan sumber 

pembelajaran serta bahan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi geografi kelas X SMA 

Negeri 2 Rembang pada tanggal 3 Mei 2005, dapat dikemukakan : bahwa dalam 

sistem penilaian terdapat beberapa jenis tagihan yang digunakan, yaitu : 

a. Pertanyaan lisan 

Pertanyaan lisan dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer di SMA 

Negeri 2 Rembang ini juga sering dilakukan pertanyaan lisan yang diajukan terhadap 

peserta didik untuk mengetahui pemahaman tentang hal – hal yang berupa konsep – 

konsep maupun prinsip – prinsip tertentu dari materi pokok litosfer bidang studi 

geografi. 

b. Ulangan harian 

Berkenaan dengan ulangan harian, guru pengampu mata pelajaran geografi 

kelas X SMA Negeri 2 Rembang mengemukan bahwa ulangan harian pada materi 

pokok litosfer ini dilakukan satu kali (soal ulangan harian dapat dilihat pada lampiran 

10). 

c. Tugas kelompok 

Tugas kelompok ini juga diberikan misalnya pembuatan laporan secara 

kelompok, pembuatan hasil karya siswa berupa gambar model bentuk muka bumi 

(jenis tagihan dan soalnya dapat dilihat pada lampiran 11). 

Sedangkan instrumen penilaian yang digunakan dalam penilaian bidang studi 

geografi materi pokok litosfer ini meliputi dua bentuk yaitu tes dan non tes. Bentuk 

instrumen tes diantaranya adalah dengan pertanyaan lisan, jawaban singkat, 

performance (unjuk kerja), sedangkan portofolio dan menjodohkan masih jarang 



 73

digunakan sebagai instrumen penilaian pada bidang studi geografi kelas X materi 

pokok litosfer. 

Di dalam penilaian, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai akhir atau 

nilai untuk laporan di SMA Negeri 2 Rembang khususnya bidang studi geografi 

adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai Akhir (NA) = 
2

)()( UASsemesterakhirUjianUHharianNilai +  

Ulangan harian yang dimaksud adalah rata – rata dari banyaknya ulangan 

harian yang dilaksanakan. Di SMA Negeri 2 Rembang biasanya dalam satu semester 

terdiri atas tiga ulangan harian yaitu ulangan harian tingkat I (UHT I), ulangan harian 

tingkat II (UHT II) dan ulangan harian tingkat III (UHT III). Hal tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ulangan harian = 
3

)()()( IIIUHTIIUHTIUHT ++  

Apabila di dalam hasil penilaian akhir terdapat siswa yang memiliki nilai di 

bawah standart yang ditentukan, maka guru dapat memasukkan nilai tugas, yaitu 

tugas individu maupun tugas kelompok atau tugas tersruktur guna memperbaiki nilai 

siswa tersebut dengan rumusan perbaikan nilai sebagai berikut : 

= 
2

)()( NTtugasNilaiNAakhirNilai +  

Nilai Tugas  = 
n

IITugasITugas ....++  

Nilai tugas dalam materi pokok litosfer ini guru memberikan 2 (dua) tugas, 

yaitu terdiri atas 2 (dua) tugas kelompok (jenis tagihan dan soal dapat dilihat pada 

lampiran 11). 
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Dari penilaian di atas nanti akan dapat diketahui hasilnya, sehingga guru 

mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi, sejauh mana siswa menguasai 

materi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan dari hasil penilaian tersebut 

juga dapat diketahui siswa yang berada di bawah rata – rata ataupun siswa yang 

belum mampu menguasai sejumlah kompetensi tertentu dan dapat diketahui pula 

siswa yang dinyatakan telah lulus menguasai pencapaian kompetensi. Berdasarkan 

wawancara dengan guru pengampu bidang studi geografi kelas X SMA Negeri 2 

Rembang Anis Supraptiningsih S.Pd menjelaskan bahwa siswa dinyatakan lulus 

apabila menguasai pencapaian kompetensi yang telah ditentukan minimal 65 % 

untuk siswa kelas X dan 68 % untuk siswa kelas XI. Untuk siswa yang belum 

mampu mencapai 65 % maka akan diberikan program remidial. Remidi biasanya 

diberikan setelah UHT I, UHT II dan UHT III atau dalam waktu cadangan yang telah 

direncanakan. 

Dengan pelaksanaan penilaian di atas maka akan diperoleh hasil penilaian 

yang dapat menunjukkan berbagai kelemahan – kelemahan dan kekurangan – 

kekurangan baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Siswa dan guru dapat melakukan perbaikan untuk masa 

yang akan datang agar tidak terjadi lagi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan pula bahwa Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu 

kompetensi dasar, materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang akan 

diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun ajaran 2004/ 2005. Penilaian 

merupakan serangkaian untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 
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keputusan. Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktifitas 

dan kreatifitas siswa, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.  

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Persiapan Terhadap Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi 
Geografi Kelas X Materi Pokok Litosfer 

 
Di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya pada 

bidang studi geografi kelas X pada materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang 

terdapat dua hal penting yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan yaitu perangkat pembelajaran dan penyusunan silabus. 

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

dan tercapai suatu kompetensi yang diharapkan sesuai dengan konsep yang 

digariskan di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Silabus merupakan 

seperangkat rencana atau pengaturan tentang kegiatan belajar pembelajaran, 

pengelolaan kelas dan proses penilaian. Dengan demikian silabus pada hakekatnya 

berisikan komponen dasar  yang dapat menjawab permasalahan seperti kompetensi 

apa yang akan dikembangkan pada peserta didik, bagaimana cara 

mengembangkannya, serta bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut 

telah dicapai oleh peserta didik. 

Sedangkan untuk penyusunan silabus, agar terjadi kesesuaian dan dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik perlu memperhatikan 

langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Identifikasi, pada setiap silabus perlu identifikasi yang meliputi identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran, kelas program dan semester. 
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b. Pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran geografi dirumuskan berdasarkan struktur 

keilmuan geografi dan tuntutan kompetensi lulusan. 

c. Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok. Materi pokok dan uraian 

materi pokok adalah butir – butir bahan pelajaran yang dibutuhkan siswa untuk 

mencapai suatu kompetensi dasar. Pengurutan materi pokok dapat menggunakan 

pendekatan prosedural, hierarkis konkrit ke abstrak atau sebaliknya abstrak 

kekonkrit. 

d. Pemilihan pengalaman belajar. Proses pencapaian kompetensi dasar 

dikembangkan melalui pemilihan strategi pembelajaran yang meliputi 

pembelajaran tatap muka dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dilakukan 

oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

e. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Penjabaran kompetensi dasar 

menjadi indikator – indikator yang merupakan kompetensis dasar secara spesifik 

yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar yang 

telah dilaksanakan. 

f. Penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian.indikator dijabarkan lebih 

lanjut ke dalam instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk 

instrumen dan contoh instrumen. Setiap indikator dapat dikembangkan menjadi 

tiga instrumen penilaian yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. 

g. Menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu perkiraan bahwa berapa lama siswa 

mempelajari suatu materi pelajaran, sedangkan untuk menentukan alokasi waktu 



 77

prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, cakupan materi, 

frekuensi penggunaan materi baik di dalam maupun di luar kelas serta tingkat 

pentingnya materi yang dipelajari. 

h. Sumber bahan atau alat. Istilah sumber yang digunakan di sini, berarti buku – 

buku rujukan, referensi atau literatur baik untuk menyusun silabus maupun untuk 

mengajar (silabus lihat lampiran 5). 

Sedangkan untuk perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru bidang 

studi geografi di SMA Negeri 2 Rembang terdiri atas program tahunan (PROTA), 

program semester (PROMES) dan rencana pembelajaran (RP). (PROTA, PROMES 

dan RP lihat lampiran 3, 4 dan 6). Dimana di dalam rencana pembelajaran memuat 

nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, alokasi waktu dan 

juga sebagaimana yang dituntut oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu adanya 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan ke dalam 

indikator – indikator, disamping itu perangkat pembelajaran sesuai dengan indikator 

pencapaian yang telah ditentukan dimuat materi pokok, uraian materi pokok dan juga 

ditentukan pula dalam rencana pembelajaran tersebut media pembelajaran, strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan dan materi atau bahan yang digunakan. 

Dalam hal penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran terutama 

dalam pengembangan program tahunan terdapat tiga hal yang dapat dijadikan 

sumber – sumber bahan pengembangan antara lain : Pertama, daftar kompetensi 

standar (standart competency), hal tersebut sebagai konsensus nasional yang 
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dikembangkan dalam buku garis besar program pengajaran (GBPP) setiap mata 

pelajaran yang akan dikembangkan. Kedua adalah skope dan sekuensi setiap 

kompetensi untuk mencapai pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran tersebut disusun dan pokok – pokok kompetensi dan bertujuan 

pembelajaran pokok – pokok bahasan dan sub pokok bahasan harus jelas skope dan 

sekuensinya. Sumber ketiga yang dapat dijadikan bahan bagi pengembangaan 

program tahunan adalah kalender pendidikan (kalender pendidikan lihat lampiran 2). 

Penyusunan kelender pendidikan selama satu tahun pengajaran mengacu pada 

efisiensi , efektifitas dan hak – hak peserta didik. Dalam kalender pendidikan dapat 

kita lihat berupa jam waktu efektif yang dapat digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran termasuk waktu libur dan lain – lain. dengan demikian dalam 

penyusunan program tahunan, guru perlu memperhatikan kalender pendidikan. Dari 

kalender pendidikan tersebut dapat diketahui berkenaan dengan hari belajar efektif 

dalam satu tahun pelajaran dengan menggunakan sistem semester yang  terdiri atas 

34 minggu. 

Berdasarkan sumber – sumber di atas dapat dikembangkan dan ditentukan 

jumlah kompetensi, pokok bahasan dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan 

pokok dan sub pokok bahasan, jumlah ulangan baik ulangan umum maupun ulangan 

harian dan jumlah waktu cadangan. Dengan demikian dapat dinyatakan secara jelas 

bahwa pengembangan program merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

pelaksanaan KBK. 
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2. Proses Pembelajaran Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang 
Studi Geografi Kelas X Materi Pokok Litosfer  

 
Dalam penelitian ini mengungkap faktor – faktor yang menjadi proses 

kegiatan belajar mengajar geografi kelas X pada materi pokok litosfer di SMA 

Negeri 2 Rembang dengan meliputi variabel – variabel sebagai berikut : 

a. Penggunaan metode pengajaran 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan metode pengajaran geografi materi 

pokok litosfer ini cenderung masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

Hal ini terutama pada penggunaan metode pengalaman lapangan secara langsung 

yang tidak pernah dilaksanakan menurut hasil wawancara dengan guru bahwa 

metode pengalaman lapangan ini tidak dilaksanakan karena waktu belajar efektif 

yang sempit, sedangkan materi terlalu banyak sehingga kemungkinan besar untuk 

melaksanakan metode pengalaman lapangan secara langsung tidak bisa dilaksanakan. 

Dari pendapat siswapun di sini dapat dilihat bahwa 93,3 % atau 42 orang 

siswa dari 45 responden menyatakan sangat tertarik dengan penggunaan metode 

pengalaman lapangan. Begitu pula dengan penggunaan metode ceramah bervariasi 

pada guru, siswa berpendapat tidak setuju dari pernyataan 51,1 % atau 23 orang 

siswa dari 45 responden, tetapi di sisi lain siswa berpendapat kalau sangat setuju 

apabila guru menggunakan metode demonstrasi, dengan pernyataan 55,6 % atau 25 

orang siswa menyatakan sangat setuju dan 37,8 % atau 17 orang siswa menyatakan 

setuju. Dari metode pengalaman lapangan dan metode diskusi merupakan faktor 

penting dari pelaksanaan KBK materi pokok litosfer pada siswa dalam memahami 

materi  tersebut,  sebab  jika  kedua  metode  tersebut  dilaksanakan  maka siswa akan  



 80

dapat lebih memahami materi yang diberikan oleh guru secara mendalam tidak hanya 

sebatas tahu arti katanya saja, akan tetapi jika tidak dilaksanakan maka siswa akan 

cenderung bersikap pasif atau tidak tahu apa – apa mengenai materi yang diajarkan 

oleh guru sehingga mereka tidak bisa berpikir kritis. 

b. Penggunaan media instruksional 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media instruksional itu merupakan 

faktor yang cukup penting di dalam memunculkan pemahaman pada siswa di dalam 

memahami materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang. Jenis media yang 

digunakan oleh guru pada materi pokok litosfer ini adalah media gambar. Adapun 

untuk jenis gambar yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah dinilai baik 

karena dilihat dari data prosentasenya mencapai 48,9 % atau 22 orang siswa 

menyatakan jika dengan penggunaan media maka siswa merasa sangat mudah 

memahami, sedangkan 40 % atau 18 orang siswa menyatakan dengan media maka 

siswa mudah memahami. Tetapi dalam proses pembelajaran KBK di sini guru telah 

menggunakan jenis media utama yaitu gambar penampang muka bumi (litosfer), 

akan tetapi perlu adanya tambahan penggunaan media instruksionalnya dalam materi 

pokok litosfer sebagai penyempurnaan media yang digunakan. Dengan demikian 

akan lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan kompetensi dasar yang maksimal pada 

materi pokok litosfer ini. 

Hal lain yang diungkap dari pendapat siswa yaitu mengenai penggunaan 

media gambar yang telah dijelaskan di atas dalam KBM dilihat dari data 

prosentasenya 82,2 % atau 37 orang siswa dari 45 responden menyatakan bahwa 

penggunaan media gambar dalam materi pokok litosfer dianggap sangat perlu karena 
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menjadi mudah dipahami. Tetapi di sisi lain penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi juga diperlukan di dalam proses KBM. Dari data prosentasenya dapat 

dilihat bahwa 60 % atau 27 orang siswa menyatakan sangat perlu dan 40 % atau 18 

orang siswa menyatakan perlu. 

Belajar akan lebih baik jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan 

mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti 

berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali 

anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Oleh karena itulah 

siswa di sini berpendapat bahwa sangat perlu dengan penggunaan media lingkungan 

sekitar dari pernyataan 66,7 % atau 30 orang siswa dari 45 responden. 

c. Sumber pembelajaran geografi 

Berdasarkan hasil penelitian sumber pembelajaran geografi materi pokok 

litosfer merupakan faktor yang cukup penting untuk memahami materi pokok litosfer 

ini dengan pernyataan 55,6 % atau 25 orang siswa menyatakan sangat setuju dan 40 

% atau 18 orang menyatakan setuju jika siswa diberi dan menggunakan sumber 

pembelajarannya dari buku paket. Dan juga frekuensi untuk menggunakan atau 

mencari sumber pembelajaran dari perpustakaan masih jarang. Dapat dilihat dari data 

44,4 % atau 30 orang siswa menyatakan jarang, sedangkan 35,5 % atau 16 orang 

siswa menyatakan pernah mencari sumber bahan pembelajaran dari perpustakaan. 

Seharusnya dalam sumber belajar yang lain seperti : internet, surat kabar, radio dan 

televisi peranannya sangat penting untuk siswa dalam mendapatkan gambaran yang 

realitas mengenai teori – teori yang telah disampaikan oleh guru sehingga siswa 

tersebut dapat memiliki pemikiran secara konkrit atau nyata berdasarkan fenomena – 
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fenomena yang telah dilihat, didengar dan dibaca dari sumber pembelajaran tersebut 

di atas. 

d. Karakteristik KBK 

Berdasarkan pendapat siswa kelas X yang berjumlah 45 responden pada 

materi pokok litosfer menyatakan kalau 89,9 % atau 40 orang siswa menyatakan 

merasa senang jika suasana pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, sedangkan  6,7 

% atau 3 orang siswa berpendapat merasa cukup menyenangkan dan 4,4 % atau 2 

orang siswa merasa membosankan jika pembelajaran dilakukan di luar kelas. 

Siswa cenderung menyatakan merasa senang jika suasana pembelajaran tidak 

hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas, hal ini disebabkan 

karena siswa dapat mengamati obyek secara langsung. 

Di dalam pembelajaran materi pokok litosfer, guru mangkaitkan materi 

dengan lingkungan. Hal ini memang dapat merangsang siswa untuk inquiry 

(menemukan), dimana di dalam kelas itu sendiri siswa diberi kesempatan untuk 

menyampaikan gagasan selama pelajaran berlangsung. 

Dari pendapat siswa menyatakan 46,7 % atau 21 orang siswa menyatakan 

kalau guru mengkaitkan materi pokok litosfer dengan lingkungan. Mereka merasa 

sangat mudah memahami materi, sedangkan 33,3 % atau 15 orang siswa menyatakan 

mudah dipahami dan 20 % atau 9 orang siswa menyatakan tidak mudah dipahami. 

Jika guru mengkaitkan materi pokok litosfer dengan lingkungan, makla akan 

merangsang siswa untuk menemukan. Dari sinilah timbul keaktifan siswa di dalam 

kelas, seperti pendapat siswa yang menyatakan bahwa 31,1 % atau 6 orang siswa 

sangat sering aktif dalam bertanya dan berpendapat, sedangkan 13,3 % atau 6 orang 



 83

siswa dan 31,1 % atau 14 orang siswa menyatakan jarang aktif bertanya maupun 

berpendapat dan 24,4 % atau 11 orang siswa menyatakan tidak pernah aktif dalam 

bertanya maupun berpendapat. 

Berdasarkan observasi dan wawancara, juga dapat dijelaskan bahwa di dalam 

pembelajaran bidang studi geografi materi pokok litosfer guru masih kadang – 

kadang melibatkan siswa, kadang – kadang tidak disetiap kegiatan belajar mengajar. 

Dapat dijelaskan pula dalam pembelajaran materi pokok litosfer masih menggunakan 

metode ceramah, guru masih menerangkan hal – hal yang ada dibuku, kemudian 

guru tidak memberi tugas untuk mencari bahan guna untuk didiskusikan. Akan tetapi 

dalam proses kegiatan belajar mengajar geografi kelas X materi pokok litosfer guru 

belum pernah melakukan kegiatan – kegiatan di luar kelas ysng langsung 

berhubungan dengan pembelajaran. Bahkan masih sering menggunakan model 

ceramah dan tanya jawab di kelas. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan belajar 

mengajar bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer seharusnya dilakukan 

dengan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tiap – tiap indikator.  

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas maka dapat dijelaskan juga 

bahwa didalam kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi kelas X materi pokok 

litosfer di SMA Negeri 2 Rembang dapat diketahui beberapa hal penting sebagai 

berikut : 

a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar geografi pada materi pokok litosfer di 

SMA Negeri 2 Rembang guru masih dijadikan sentral dalam kegiatan belajar 

mengajar karena dalam kegiatan belajar sudah dapat dilihat masih jarang (belum 
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sepenuhnya) keterlibatan siswa secara aktif misalnya dalam diskusi maupun 

presentasi. 

b. Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar geografi sudah 

bermacam – macam seperti gambar, peta dan globe. Tetapi khususnya media 

untuk materi pokok litosfer ini masih sedikit. Sumber pembelajaran yang 

digunakan juga belum bervariasi yaitu masih dari buku paket. 

c. Model pembelajaran yang digunakan sudah tidak monoton, akan tetapi masih 

harus menggunakan beraneka ragam model pembelajaran seperti : diskusi, 

pengalaman lapangan, demonstrasi, resitasi dan kreatifitas siswa. 

d. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa juga sudah aktif untuk 

mengungkapkan gagasannya dan diberi kesempatan untuk selalu aktif bertanya, 

berpendapat, menyanggah dan lain – lain. 

Bedasarkan fakta – fakta di atas, yaitu mengenai pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) bidang studi geografi di SMA Negeri 2 Rembang, juga 

dapat diketahui pula bahwa kurikulum baru tersebut secara garis besar juga memiliki 

aspek positif dan kelebihan – kelebihan yang tidak didapatkan pada kurikulum 

sebelumnya. Kelebihan dan keunggulan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

tersebut antara lain : 

a. Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi penyampaian materi pelajaran 

geografi dilakukan dengan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber 

belajar yang digunakan tidak hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang 

mengandung unsur edukatif. 
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b. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian suatu kompetensi. 

c. Kurikulum baru tersebut menggunakan pendekatan kompetensi yang 

menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. 

d. Di dalamnya terdapat standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan 

individu baik kemampuan, kecepatan belajar maupun kontek sosial budaya. 

e. Pengambangan kurikulum dilakukan secara desentralisasi. 

f. Sekolah dan guru diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan 

silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat sekitar 

sekolah. 

g. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman 

yang akan membentuk kompetensi individual. 

h. Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, pembelajaran yang dilakukan 

mendorong terjalinnya kerja sama antara sekolah, masyarakat dan dunia kerja 

dalam membentuk kompetensi peserta didik. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

bidang studi geografi terdapat banyak perubahan kearah yang lebih efektif, baik dari 

perencanaan pembelajaran, sumber – sumber belajar yang digunakan, media yang 

dipakai, model pembelajaran yang diterapkan sampai dengan pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah dan juga sistem evaluasi yang akan digunakan harus 
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sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi meskipun dalam pelaksanaannya 

masih banyak hambatan dan masalah baik oleh guru maupun siswa. 

3. Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi Kelas X 
Materi Pokok Litosfer  

 
Penilaian yang dilakukan terhadap mata pelajaran geografi kelas X materi 

pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang dikembangkan berdasarkan indikator – 

indikator yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Setiap indikator 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau 

dinilai dan cakupan materinya sudah terbatas. Di dalam evaluasi (penilaian) terdapat 

jenis tagihan dan bentuk instrumen. Jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain : 

a. Pertanyaan lisan, materi yang ditanyakan berupa pemahaman terhadap konsep, 

prinsip dan teori. Di sini tingkat berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan 

pemahaman. 

b. Ulangan harian, ulangan harian dilakukan secara periodik diakhiri pembelajaran 

satu atau dua kompetensi dasar. Di sini tingkat berpikir yang terlibat sebaiknya 

mencakup pemahaman, aplikasi dan analisis. 

c. Tugas individual, tugas ini dapat diberikan pada waktu – waktu tertentu dalam 

bentuk pembuatan laporan dan sejenisnya. Tingkat berpikir yang terlibat 

sebaiknya aplikasi, analisis sampai sintesis dan evaluasi. 

d. Tugas kelompok, tugas ini digunakan untuk menilai kompetensi kerja kelompok. 

Bentuk instrumen yang digunakan salah satunya adalah uraian bebas dengan 

tingkat berpikir tinggi yaitu aplikasi sampai evaluasi. 
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 Pada dasarnya prinsip – prinsip penilaian yang berdasarkan kebijakan KBK, 

prinsip tersebut antara lain : mendidik, maksudnya penilaian harus memberikan 

sumbangan lebih terhadap pencapaian belajar siswa. Valid, artinya penilaian harus 

memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Penilaian yang 

terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan berorientasi pada kompetansi, penilaian 

juga harus bermakna artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti 

berguna dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak. 

Berdasarkan prinsip penilaian di atas maka tujuan penilaian dapat dicapai, 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah atau belum 

menguasai suatu kompetensi dasar tertentu. Apabila dalam hasil penilaian melalui 

pelaporan, diketahui terdapat siswa yang belum menguasai suatu dasar kompetensi 

tertentu maka peserta didik wajib mengikuti remidial. Berdasarkan teori belajar 

tuntas maka seorang peserta didik dipandang tuntas belajar, jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 

65 % dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dari jumlah 

peserta didik yang mampu atau menyelesaikan mencapai minimal 65 % dan sekurang 

– kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. 

Sekolah perlu memberikan perlakuan khusus terhadap peserta didik yang 

mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remidial. Sedangkan peserta didik 

pandai yang sudah mampu menyelesaikan kompetensi dasar diberikan kesempatan 

untuk tetap mempertahankan kecepatan belajarnya melalui program pengayaan. 

Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana telah diuraikan di atas dan perlakuan 

terhadap siswa melalui kegiatan remidial dan pengayaan maka diharapkan tujuan 
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penilaian dapat dicapai sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi siswa, juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa, mengetahui hasil pembelajaran dan untuk mendorong siswa agar rajin 

belajar dan mendorong guru agar memiliki kemampuan belajar lebih baik. 

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem penilaian atau evaluasi merupakan 

komponen yang tidak dapat dilepaskan dari persiapan dan pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi dan ketiganya saling mendukung dan mempengaruhi guna 

mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum baru tersebut yaitu yang dikenal 

dengan istilah “competency based curriculum”. 
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Dimana tujuan dari guru menggunakan metode demonstrasi pada materi 

pokok litosfer ini adalah mengajar siswa tentang suatu tundakan, proses/ prosedur 

ketrampilan – ketrampilan fisik atau motorik, untuk mengembangkan kemampuan 

audio visual secara bersama dan juga untuk mengkonkritkan informasi yang 

disajikan. 
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Persiapan yang dilakukan adalah antara lain merancang gambar – gambar 

lapisan bumi, sedangkan pelaksanaannya di sini adalah memperagakan tindakan. 

Metode ini baik untuk : (1) membantu siswa untuk memahami dengan jelas jalannya 

suatu proses dengan penuh perhatian sebab menarik, (2) memudahkan berbagai jenis 

penjelasan sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas, (3) menghindari 

verbalisme dan (4) membuktikan kebenaran suatu jawaban. 

Penggunaan metode diskusi yang merupakan sebagai kegiatan belajar 

mengajar yang membincangkan suatu topik/ masalah yang didiskusikan. penggunaan 

metode diskusi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 

Tabel. 3 
Penggunaan Metode Diskusi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 2 1 4 13,33 6,7 26,7 
Kadang-kadang 6 3 4 40 20 26,7 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 7 10 7 46,7 66,7 46,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

 Dari tabel 3, sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai menyatakan 

bahwa guru tidak pernah menggunakan metode diskusi, sedangkan siswa agak 

pandai menyatakan guru tidak pernah menggunakan metode diskusi yaitu sekitar 

66,7 % atau 10 orang dan sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa kurang pandai juga 

menyatakan guru tidak pernah menggunakan metode diskusi pada materi pokok 

litosfer. 

Juga dari hasil angket pertanyaan nomor 5, siswa pandai 93,3 % atau 14 

orang, siswa agak pandai 93,3 % atau 14 orang serta siswa kurang pandai 86,7 % 
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atau 13 orang menyatakan bahwa pada pelajaran geografi materi pokok litosfer ini 

siswa tidak pernah mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok atau individu, 

karena dari angket pertanyaan nomor 2 guru tidak pernah mengadakan diskusi tugas 

kelompok atau individu. 

Tabel. 4 
Penggunaan Metode Selain Ceramah 
Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 

Metode 
Demonstrasi 

Pandai Agak 
Pandai 

Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 2 1 4 13,3 6,7 26,7 
Kadang-kadang 7 10 7 46,7 66,7 46,7 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 6 3 4 40 20 26,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 4, sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai menyatakan bahwa 

guru kadang – kadang, dalam menyampaikan materi pokok litosfer guru 

menggunakan metode tanya jawab atau yang lain, sedangkan siswa agak pandai 

sekitar 66,7 % atau 10 orang dan siswa kurang pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang 

menyatakan bahwa guru kadang – kadang, dalam menyampaikan materi pokok 

litosfer guru menggunakan metode tanya jawab atau yang lain. 

Seperti yang terlihat dalam tabel bahwa guru masih cenderung menggunakan 

metode ceramah yang diselingi tanya jawab. Di mana dengan tujuan menyajikan 

garis besar isi pelajaran dan menghemat biaya, waktu, bahan pelajaran dan 

keterbatasan membaca pada siswa sereta mendorong siswa untuk menemukan 

penemuan (inquiry). 

Tabel. 5 
Penggunaan Metode Pengalaman Lapangan  

Penggunaan Stratifikasi Siswa Prosentase 



 92

Metode 
Demonstrasi 

Pandai Agak 
Pandai 

Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 1 - - 6,7 - 13,3 
Kadang-kadang - 1 - - 6,7 - 
Pernah  - - - - - - 
Tidak pernah 14 14 13 93,3 93,3 86,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel di atas terlihat jika 93,3 % atau 14 orang siswa pandai, siswa agak 

pandai sekitar 93,3 % atau 14 orang dan siswa kurang pandai sekitar 86,7 % atau 13 

0rang menyatakan guru dalam menyampaikan materi pokok litosfer tidak pernah 

menggunakan metode pengalaman lapangan. 

Secara umum penggunaan metode pengalaman lapangan dalam pembelajaran 

KBK geografi, lapangan merupakan sumber materi dan sekaligus media belajar 

langsung. Lapangan sebagai sumber informasi merupakan tantangan yang penuh 

dengan permasalahan yang menuntut jawaban dan penyelesaiannya. Untuk 

memahami fenomena geografis para siswa kurang diajak melakukan kontak langsung 

dengan lapangan dalam kegiatan. Kerja lapangan dalam materi pokok litosfer itu 

akan dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 6 
Penggunaan Media Lingkungan  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 1 2 3 6,7 13,3 20 
Kadang-kadang 1 2 - 6,7 13,3 - 
Pernah  3 2 1 20 13,3 6,7 
Tidak pernah 10 9 11 66,7 60 73,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 
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Dari tabel terlihat jika siswa pandai sekitar 66,7 % atau 10 orang, dari 60 % 

atau 9 orang siswa agak pandai serta 73,3 % atau 11 orang siswa kurang pandai 

menyatakan bahwa guru tidak pernah menggunakan lingkungan sebagai media 

pembelajaran. 

Seperti yang dikatakan Hamalik, bahwa media pendidikan atau pembelajaran, 

metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 

danm interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan/ pengajaran di 

sekolah. Dimana salah satu manfaat media pembelajaran adalah : media 

pembelajaran melampaui batas pengalaman siswa dan media pembelajaran 

melampaui batas ruang kelas (Hamalik 1989 : 23 - 27). 

Secara keseluruhan dalam materi pokok litosfer ini dalam penyampaian 

materinya penggunaan media pembelajaran telah diimplementasikan seperti dapat 

terlihat pada tabel 7 berikut : 

Tabel. 7 
Penggunaan Media Pembelajaran  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 7 5 7 46,7 33,3 46,7 
Kadang-kadang 1 3 2 6,7 20 13,3 
Pernah  1 3 1 6,7 20 6,7 
Tidak pernah 6 4 5 40 26,7 33,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai, siswa agak pandai sekitar 33,3 % 

atau 5 orang dan dari siswa kurang pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang menyatakan 

dalam penyampaian materi pokok litosfer guru sering menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan yang akan dijelaskan. 
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Mengingat daya jangkau dan pandangan kita terbatas, penunjuk serta 

peragaan tentang gejala – gejala geografi yang tersebar di permukaan bumi tersebut 

dilakukan kedalam bentuk model permukaan bumi dan bumi itu sendiri berupa 

gambar. Oleh karena itu, model tersebut menjadi model pengajaran utama pada 

proses bealjar mengajar geografi materi pokok litosfer, seperti yang terlihat pada 

tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel. 8 
Penggunaan Media Gambar   

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 6 7 7 40 46,7 46,7 
Kadang-kadang 5 1 4 33,3 6,7 26,7 
Pernah  1 2 2 6,7 13,3 13,3 
Tidak pernah 3 5 2 20 33,3 13,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel di atas terlihat bahwa 40 % atau 6 orang siswa pandai, sedangkan 46,7 

% atau 7 orang siswa agak pandai serta siswa kurang pandai  sekitar 46,7 % atau 7 

orang menyatakan jika dalam menyampaikan materi pokok litosfer ini guru sering 

menggunakan gambar sesuai dengan pokok bahasan. 

Kebutuhan akan media pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah 

siswa memahami materi pokok litosfer ini memang sangat perlu, tetapi dalam 

pembelajaran KBK guru diberi otonomi wewenang yang cukup luas untuk 

merencanakan, mengatur sampai menentukan bahan dan materi pembelajaran. Hal 

tersebut yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan KBK 

termasuk diantaranya kesulitan mencari modelpembelajaran yang akan digunakan, 

karena yang diharapkan dari pelaksanaan KBK ini media pembelajaran yang 
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bervariasi, tapi pada materi ini yakni materi pokok litosfer guru cenderung 

menggunakan media gambar sebagai media pembelajarannya seperti dapat dilihat 

ada tabel 9 berikut : 

 

 

Tabel. 9 
Penggunaan Media Pembelajaran Yang Bervariasi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering - 1 - - 6,7 - 
Kadang-kadang 3 3 2 20 20 20 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 12 10 13 80 6,7 86,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Sekitar 80 % atau 12 orang siswa pandai, 6,7 % atau 10 orang siswa agak 

pandai dan sekitar 86,7 % atau 13 orang siswa kurang pandai menyatakan dalam 

penyampaian materi pokok litosfer ini guru tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi dalam menyampaikan kepada siswa. 

Dari pendapat siswa, pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran 

geografi materi pokok litosfer ini dianggap sangat perlu di dalam lebih memahami/ 

mempermudah dan memperlama daya ingat siswa, seperti dapat dilihat pada tabel 10 

berikut : 

Tabel. 10 
Pendapat Siswa Tentang Media Pembelajaran Bervariasi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sangat Perlu 7 9 11 46,7 60 73,3 
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Perlu 8 6 4 53,3 40 26,7 
Kurang Perlu - - - - - - 
Tidak Perlu - - - - - - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari pendapat siswa sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai, dari siswa 

agak pandai sekitar 60 % atau 9 orang serta 73,3 % atau 11 orang siswa kurang 

pandaimenyatakan bahwa media pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran 

geografi materi pokok litosfer ini sangat perlu, karena media pembelajaran yang 

bervariasi sangat perlu digunakan untuk membantu siswa memahami materi tersebut. 

Seperti yang terlihat dalam tabel 11 di bawah ini : 

Tabel. 11 
Pendapat Penggunaan Media 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Panda
i (%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sangat mudah 
dipahami 

- - 1 - - 6,7 

Mudah dipahami 6 7 9 40 46,7 60 
Kadang-kadang 
mudah dipahami 

8 5 5 53,3 33,3 33,3 

Sulit dipahami 1 3 - 6,7 20 - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Pendapat siswa mengenai penggunaan media pembelajaran dalam materi 

pokok litosfer ini sekitar 53,3 % atau 8 orang siswa pandai menyatakan kalau dengan 

media pembelajaran siswa kadang – kadang mudah memahami, berbeda dengan 

pendapat siswa agak pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang dan pendapat siswa kurang 

pandai sekitar 60 % atao 9 orang berpendapat kalau dengan menggunakan media 

pembelajaran pada materi pokok litosfer ini siswa mudah memahaminya. 
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Berdasarkan data yang diperoleh yaitu melalui pengisian angket oleh siswa 

dalam penelitian ini diketahui data tentang penggunaan metode demonstrasi oleh 

siswa yang sudah distratifikasikan yaitu siswa pandai, agak pandai dan kurang 

pandai pada bidang studi geografi kelas X materi pokok litosfer dalam proses belajar 

mengajar KBK, seperti tertera dalam tabel 2 sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel. 2 
Penggunaan Metode Demonstrasi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering - 1 4 - 6,7 26,7 
Kadang-kadang 4 3 2 26,7 20 13,3 
Pernah  9 6 8 60 40 53,3 
Tidak pernah 2 5 1 13,3 33,3 6.7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Sekitar 60 % atau 9 orang siswa pandai di SMU N 2 Rembang menyatakan 

bahwa guru pernah satu kali menggunakan metode demonstrasi dalam 

menyampaikan materi pokok litosfer ini, sedangkan 40 % atau 6 orang siswa agak 

pandai menyatakan bahwa guru pernah satu kali menggunakan metode demonstrasi, 

sedangkan 53,3 % atau 8 orang siswa yang kurang pandai menyatakan bahwa guru 

pernah satu kali menggunakan metode demonstrasi dalam menyampaikan materi 

pokok litosfer. 

Dimana tujuan dari guru menggunakan metode demonstrasi pada materi 

pokok litosfer ini adalah mengajar siswa tentang suatu tundakan, proses/ prosedur 
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ketrampilan – ketrampilan fisik atau motorik, untuk mengembangkan kemampuan 

audio visual secara bersama dan juga untuk mengkonkritkan informasi yang 

disajikan. 

Persiapan yang dilakukan adalah antara lain merancang gambar – gambar 

lapisan bumi, sedangkan pelaksanaannya di sini adalah memperagakan tindakan. 

Metode ini baik untuk : (1) membantu siswa untuk memahami dengan jelas jalannya 

suatu proses dengan penuh perhatian sebab menarik, (2) memudahkan berbagai jenis 

penjelasan sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas, (3) menghindari 

verbalisme dan (4) membuktikan kebenaran suatu jawaban. 

Penggunaan metode diskusi yang merupakan sebagai kegiatan belajar 

mengajar yang membincangkan suatu topik/ masalah yang didiskusikan. penggunaan 

metode diskusi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini : 

Tabel. 3 
Penggunaan Metode Diskusi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 2 1 4 13,33 6,7 26,7 
Kadang-kadang 6 3 4 40 20 26,7 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 7 10 7 46,7 66,7 46,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

 Dari tabel 3, sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai menyatakan 

bahwa guru tidak pernah menggunakan metode diskusi, sedangkan siswa agak 

pandai menyatakan guru tidak pernah menggunakan metode diskusi yaitu sekitar 

66,7 % atau 10 orang dan sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa kurang pandai juga 
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menyatakan guru tidak pernah menggunakan metode diskusi pada materi pokok 

litosfer. 

Juga dari hasil angket pertanyaan nomor 5, siswa pandai 93,3 % atau 14 

orang, siswa agak pandai 93,3 % atau 14 orang serta siswa kurang pandai 86,7 % 

atau 13 orang menyatakan bahwa pada pelajaran geografi materi pokok litosfer ini 

siswa tidak pernah mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok atau individu, 

karena dari angket pertanyaan nomor 2 guru tidak pernah mengadakan diskusi tugas 

kelompok atau individu. 

Tabel. 4 
Penggunaan Metode Selain Ceramah 
Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 

Metode 
Demonstrasi 

Pandai Agak 
Pandai 

Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 2 1 4 13,3 6,7 26,7 
Kadang-kadang 7 10 7 46,7 66,7 46,7 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 6 3 4 40 20 26,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel 4, sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai menyatakan bahwa 

guru kadang – kadang, dalam menyampaikan materi pokok litosfer guru 

menggunakan metode tanya jawab atau yang lain, sedangkan siswa agak pandai 

sekitar 66,7 % atau 10 orang dan siswa kurang pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang 

menyatakan bahwa guru kadang – kadang, dalam menyampaikan materi pokok 

litosfer guru menggunakan metode tanya jawab atau yang lain. 

Seperti yang terlihat dalam tabel bahwa guru masih cenderung menggunakan 

metode ceramah yang diselingi tanya jawab. Di mana dengan tujuan menyajikan 

garis besar isi pelajaran dan menghemat biaya, waktu, bahan pelajaran dan 
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keterbatasan membaca pada siswa sereta mendorong siswa untuk menemukan 

penemuan (inquiry). 

Tabel. 5 
Penggunaan Metode Pengalaman Lapangan  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 1 - - 6,7 - 13,3 
Kadang-kadang - 1 - - 6,7 - 
Pernah  - - - - - - 
Tidak pernah 14 14 13 93,3 93,3 86,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel di atas terlihat jika 93,3 % atau 14 orang siswa pandai, siswa agak 

pandai sekitar 93,3 % atau 14 orang dan siswa kurang pandai sekitar 86,7 % atau 13 

0rang menyatakan guru dalam menyampaikan materi pokok litosfer tidak pernah 

menggunakan metode pengalaman lapangan. 

Secara umum penggunaan metode pengalaman lapangan dalam pembelajaran 

KBK geografi, lapangan merupakan sumber materi dan sekaligus media belajar 

langsung. Lapangan sebagai sumber informasi merupakan tantangan yang penuh 

dengan permasalahan yang menuntut jawaban dan penyelesaiannya. Untuk 

memahami fenomena geografis para siswa kurang diajak melakukan kontak langsung 

dengan lapangan dalam kegiatan. Kerja lapangan dalam materi pokok litosfer itu 

akan dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 6 
Penggunaan Media Lingkungan  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 1 2 3 6,7 13,3 20 
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Kadang-kadang 1 2 - 6,7 13,3 - 
Pernah  3 2 1 20 13,3 6,7 
Tidak pernah 10 9 11 66,7 60 73,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel terlihat jika siswa pandai sekitar 66,7 % atau 10 orang, dari 60 % 

atau 9 orang siswa agak pandai serta 73,3 % atau 11 orang siswa kurang pandai 

menyatakan bahwa guru tidak pernah menggunakan lingkungan sebagai media 

pembelajaran. 

Seperti yang dikatakan Hamalik, bahwa media pendidikan atau pembelajaran, 

metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 

danm interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan/ pengajaran di 

sekolah. Dimana salah satu manfaat media pembelajaran adalah : media 

pembelajaran melampaui batas pengalaman siswa dan media pembelajaran 

melampaui batas ruang kelas (Hamalik 1989 : 23 - 27). 

Secara keseluruhan dalam materi pokok litosfer ini dalam penyampaian 

materinya penggunaan media pembelajaran telah diimplementasikan seperti dapat 

terlihat pada tabel 7 berikut : 

Tabel. 7 
Penggunaan Media Pembelajaran  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 7 5 7 46,7 33,3 46,7 
Kadang-kadang 1 3 2 6,7 20 13,3 
Pernah  1 3 1 6,7 20 6,7 
Tidak pernah 6 4 5 40 26,7 33,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian 2005 
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Sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai, siswa agak pandai sekitar 33,3 % 

atau 5 orang dan dari siswa kurang pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang menyatakan 

dalam penyampaian materi pokok litosfer guru sering menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan yang akan dijelaskan. 

Mengingat daya jangkau dan pandangan kita terbatas, penunjuk serta 

peragaan tentang gejala – gejala geografi yang tersebar di permukaan bumi tersebut 

dilakukan kedalam bentuk model permukaan bumi dan bumi itu sendiri berupa 

gambar. Oleh karena itu, model tersebut menjadi model pengajaran utama pada 

proses bealjar mengajar geografi materi pokok litosfer, seperti yang terlihat pada 

tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel. 8 
Penggunaan Media Gambar   

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 6 7 7 40 46,7 46,7 
Kadang-kadang 5 1 4 33,3 6,7 26,7 
Pernah  1 2 2 6,7 13,3 13,3 
Tidak pernah 3 5 2 20 33,3 13,3 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Tabel di atas terlihat bahwa 40 % atau 6 orang siswa pandai, sedangkan 46,7 

% atau 7 orang siswa agak pandai serta siswa kurang pandai  sekitar 46,7 % atau 7 

orang menyatakan jika dalam menyampaikan materi pokok litosfer ini guru sering 

menggunakan gambar sesuai dengan pokok bahasan. 

Kebutuhan akan media pembelajaran sebagai sarana untuk mempermudah 

siswa memahami materi pokok litosfer ini memang sangat perlu, tetapi dalam 

pembelajaran KBK guru diberi otonomi wewenang yang cukup luas untuk 
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merencanakan, mengatur sampai menentukan bahan dan materi pembelajaran. Hal 

tersebut yang menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan KBK 

termasuk diantaranya kesulitan mencari modelpembelajaran yang akan digunakan, 

karena yang diharapkan dari pelaksanaan KBK ini media pembelajaran yang 

bervariasi, tapi pada materi ini yakni materi pokok litosfer guru cenderung 

menggunakan media gambar sebagai media pembelajarannya seperti dapat dilihat 

ada tabel 9 berikut : 

 

 

Tabel. 9 
Penggunaan Media Pembelajaran Yang Bervariasi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering - 1 - - 6,7 - 
Kadang-kadang 3 3 2 20 20 20 
Pernah  - 1 - - 6,7 - 
Tidak pernah 12 10 13 80 6,7 86,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Sekitar 80 % atau 12 orang siswa pandai, 6,7 % atau 10 orang siswa agak 

pandai dan sekitar 86,7 % atau 13 orang siswa kurang pandai menyatakan dalam 

penyampaian materi pokok litosfer ini guru tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi dalam menyampaikan kepada siswa. 

Dari pendapat siswa, pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran 

geografi materi pokok litosfer ini dianggap sangat perlu di dalam lebih memahami/ 

mempermudah dan memperlama daya ingat siswa, seperti dapat dilihat pada tabel 10 

berikut : 
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Tabel. 10 
Pendapat Siswa Tentang Media Pembelajaran Bervariasi 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sangat Perlu 7 9 11 46,7 60 73,3 
Perlu 8 6 4 53,3 40 26,7 
Kurang Perlu - - - - - - 
Tidak Perlu - - - - - - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari pendapat siswa sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai, dari siswa 

agak pandai sekitar 60 % atau 9 orang serta 73,3 % atau 11 orang siswa kurang 

pandaimenyatakan bahwa media pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran 

geografi materi pokok litosfer ini sangat perlu, karena media pembelajaran yang 

bervariasi sangat perlu digunakan untuk membantu siswa memahami materi tersebut. 

Seperti yang terlihat dalam tabel 11 di bawah ini : 

Tabel. 11 
Pendapat Penggunaan Media 

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Panda
i (%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sangat mudah 
dipahami 

- - 1 - - 6,7 

Mudah dipahami 6 7 9 40 46,7 60 
Kadang-kadang 
mudah dipahami 

8 5 5 53,3 33,3 33,3 

Sulit dipahami 1 3 - 6,7 20 - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Pendapat siswa mengenai penggunaan media pembelajaran dalam materi 

pokok litosfer ini sekitar 53,3 % atau 8 orang siswa pandai menyatakan kalau dengan 

media pembelajaran siswa kadang – kadang mudah memahami, berbeda dengan 
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pendapat siswa agak pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang dan pendapat siswa kurang 

pandai sekitar 60 % atao 9 orang berpendapat kalau dengan menggunakan media 

pembelajaran pada materi pokok litosfer ini siswa mudah memahaminya. 

Pengajaran yang baik memerlukan sebanyak mungkin sumber belajar untuk 

memperkaya pembelajaran. Pengambilan materi pelajaran dari sumber belajar sudah 

barang tentu dipilih , disaringdan diselaraskan dengan tujuan pengajaran yangingin 

dicapai. Dari tabel 12 ini terlihat sumber pembelajaran yang dipakai : 

Tabel. 12 
Penggunaan Buku Paket  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 15 14 14 100 93,3 93,3 
Kadang-kadang - 1 - - 6,7 - 
Pernah  - - 1 - - 6,7 
Tidak pernah - - - - - - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel di atas 100 % atau 15 orang siswa pandai menyatakan guru sering 

menggunakan buku paket begitu juga siswa agak pandai sekitar 93,3 % atau 14 orang 

dan siswa kurang pandai 93,3 % atau 14 orang mengatakan kalau dalam 

menggunakan sumber bahan pembelajaran sering menggunakan buku paket. 

Untuk memperluas wawasan siswa dan untuk memahami konsep materi 

pelajaran tersebut, sudah seharusnya siswa diberi tugas oleh guru untuk mencari 

sumber bahan pelajaran. Dari tabel 13 dapat dilihat frekuensi untuk mencari sumber 

bahan pembelajaran : 

Tabel. 13 
Frekuensi Mencari Sumber Bahan Pembelajaran  

Penggunaan Stratifikasi Siswa Prosentase 
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Metode 
Demonstrasi 

Pandai Agak 
Pandai 

Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 3 3 1 20 20 6,7 
Kadang-kadang 7 6 7 46,7 40 46,7 
Pernah  5 5 6 33,3 33,3 40 
Tidak pernah - 1 1 - 6,7 6,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel di atas terlihat frekuensi mencari sumber bahan pembelajaran 

dikalangan siswa SMA N 2 Rembang masih jarang seperti pernyataan sekitar 46,7 % 

atau 7 orang siswa pandai, 40 % atau 6 orang siswa agak pandai dan sekitar 46,7 % 

atau 7 orang siswa kurang pandai menyatakan dalam materi pokok litosfer ini kadang 

– kadang siswa diberi tugas mencari sumber bahan pembelajaran jika guru 

memberikan tugas pekerjaan rumah. 

Rendahnya frekuensi mencari sumber pembelajaran ini, tidak terlepas dari 

tersedianya sarana yang tersedia di sekolah dan di kota Rembang. 

Menurut konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi, belajar merupakan 

perubahan dari tidak bisa menjadi bisa melakukan. Tujuan, sasaran dan penilaian 

semuanya berfokus pada kompetensi yang dimiliki peserta didik atau pekerjaan yang 

mampu dilakukannyasetelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari pembelajaran 

KBK di SMA N 2 Rembang pada materi pokok litosfer dapat dilihat pada tabel 14 

berikut : 

Tabel. 14 
Suasana Pembelajaran di luar kelas  
Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 

Metode 
Demonstrasi 

Pandai Agak 
Pandai 

Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Menyenangkan 15 11 14 100 73,3 93,3 
Cukup - 2 1 - 13,3 6,7 
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menyenangkan 
Biasa saja - - - - - - 
Membosankan - 2 - - 13,3 - 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa siswa berpendapat kalau suasana 

pembelajaran materi pokok litosfer ini dilakukan di luar kelas, sekitar 100 % atau 15 

orang siswa pandai, 73,3 % atau 11 orang siswa agak pandai dan juga sekitar 93,3 % 

atau 14 orang siswa kurang pandai semuanya berpendapat sama. 

Dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, maka siswapun 

merasakan ada variasi yaitu suasana di dalam kelas dan di luar kelas. Dari sinilah 

guru mengaitkan materi pokok litosfer dengan lingkungan seperti terlihat pada tabel 

15 di bawah ini : 

Tabel. 15 
Mengkaitkan Materi Pokok Litosfer Dengan Lingkungan  

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Sering 11 9 8 73,3 60 53,3 
Kadang-kadang 4 7 6 26,7 46,7 40 
Pernah  - - - - - - 
Tidak pernah - 8 1 - 53,3 6,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel di atas dapat dilihat kalau guru sering mengaitkan materi pelajaran 

pokok litosfer dengan lingkungan, yakni dilihat dari tabel di atas sekitar 73,3 % atau 

11 orang siswa, sekitar 60 % atau 9 orang siswa agak pandai dan sekitar 53,3 % atau 

8 orang siswa kurang pandai menyatakan hal yang sama seperti di atas. 

Yang perlu juga dalam pembelajarab KBK materi pokok litosfer ini adalah 

keaktifan siswa di dalam kelas. Dalam rangka mengembangkan strategi individual 
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personal, KBK tidak akan berhasil secara optimal tanpa individualisasi dan 

personalisasi. Seperti yang tertera pada tabel 16 berikut ini :  

 

 

Tabel. 16 
Memberi Kesempatan Aktif Pada Siswa Di dalam Kelas   

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Selalu 13 9 10 86,7 60 66,7 
Kadang-kadang 1 5 2 6,7 33,3 13,3 
Pernah  - - 2 - - 13,3 
Tidak pernah 1 1 1 6,7 6,7 6,7 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 

Dari tabel terlihat sekitar 86,7 % atau 13 orang siswa pandai, siswa agak 

pandai sekitar 60 % atau 9 orang dan juga siswa kurang pandai sekitar 66,7 % atau 

10 orang menyatakan bahwa guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyampaikan gagasan selama pelajaran berlangsung, dimana guru selalu 

memberikan penjelasan sambil mengadakan tanya jawab. 

Tabel. 17 
Keaktifan Siswa Di kelas   

Stratifikasi Siswa Prosentase Penggunaan 
Metode 

Demonstrasi 
Pandai Agak 

Pandai 
Kurang 
Pandai 

Pandai 
(%) 

Agak 
Pandai 

(%) 

Kurang 
Pandai 

(%) 
Selalu 13 1 - 86,7 6,7 - 
Sering - 1 5 - 6,7 33,3 
Kadang-kadan 2 11 1 13,3 73,3 6,7 
Tidak pernah - 2 9 - 13,3 60 
Jumlah 15 15 15 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Penelitian 2005 
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Dari tabel di atas terlihat jika di dalam kelas keaktifan siswa terlihat sekitar 

86,7 % atau 13 orang siswa pandai selalu aktif berpendapat dan bertanya pada saat 

sedang mengikuti pelajaran, sedangkan sekitar 73,3 % atau 11 orang siswa agak 

pandai kadang – kadang, jarang aktif berpendapat dan bertanya dalam mengikuti 

pelajaran dan sekitar 60 % atau 9 orang siswa kurang pandai di dalam kelas tidak 

pernah aktif berpendapat dan bertanya dalam mengikuti pelajaran. 

Di dalam pelaksanaan atau implementasinya, KBK memberi kesempatan dan 

peluang yang cukup besar bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk 

melakukan inovasi dan improvisasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 April 2005, kepala sekolah 

SMA N 2 Rembang mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi terdapat kendala atau hambatan yang cukup substansial, lebih 

lanjut kepala sekolah SMA N 2 Rembang Sukarno S.Pd menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan dan perubahan yang cukup signifikan antara kurikulum sebelumnya, yaitu 

kurikulum 1994 dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan adanya perubahan 

dari kurikulum 1994 kekurikulum baru ayitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 

mengakibatkan guru tidak siap dan mengalami kebingungan, karena kurikulum 

sebelumnya bersifat sentralistik. Dimana pada saat itu guru banyak diarahkan dan 

banyak hal yang telah ditentukan oleh pusat seperti materi/ bahan pembelajaran atau 

hal – hal lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. 

Dan setelah diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi di dalamnya terdapat 

berbagai perubahan, inovasi dan guru diberi otonom wewenang yang cukup luas 

untuk merencanakan, mengatur sampai menentukan bahan dan materi pembelajaran. 



 110

Hal tersebut menyebabkan guru mengalami kesulitan atau hambatan dalam 

melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi termasuk diantaranya meliputi 

kesulitan mencari dan menentukan materi pelajaran, model pembelajaran yang akan 

digunakan dan lain sebagainya. Karena sebelumnya guru hanya sebagai pelaksana 

saja dan banyak hal yang telah ditentukan oleh pusat, sedangkan kurikulum baru ini, 

guru dituntut untuk kreatif dan mandiri serta menentukaan dan mengatur sendiri, 

baik sejak tahap persiapan,pelaksanaan sampai dengan penentuan sistem evaluasi 

yang akan digunakan. Sehingga dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

terjadi kendala dan hambatan, hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis kompetensi kurang optimal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut di atas 

perlu adanya sosialisasi maupun pelatihan dan petunjuk kepada para guru terhadap 

pelaksanaan KBK. Membutuhkan waktu yang cukup lama hingga KBK ini dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berkaitan dengan hal di atas guru pengampu bidang studi geografi kelas X 

SMA N 2 Rembang Anis Supraptiningsih S.Pd mengemukakan bahwa terdapat 

kendala lain yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

bidang studi geografi materi pokok litosfer ini di SMA N 2 Rembang, diantaranya 

adalah media, bahan maupun sarana pembelajaran yang mendukung pencapaian 

kompetensi dasar masih belum banyak disediakan oleh sekolah. Hal ini rata - rata 

guru membebankan atau menugaskan kepada siswa sehingga banyak siswa yang 

beranggapan bahwa kurikulum tersebut sangat memberatkan siswa dan tidak efektif. 

Di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang studi geografi 

materi pokok litosfer terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama 
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yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, diantaranya adalah strategi dan 

pembelajaran yang ditetapkan, penggunaan media dan sumber pembelajaran sampai 

dengan kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

Dari hasil observasi pada tanggal 25 April 2005 dan wawancara dengan guru 

bidang studi geografi pada tanggal 29 April 2005 dapat dijelaskan, dalam proses 

kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi materi pokok litosfer di SMA N 2 

Rembang menerapkan berbagai model pembelajaran diantaranya adalah diskusi, 

demonstrasi, ceramah dan tanya jawab. Resitasi dari model pembelajaran yang 

pernah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) geografi materi pokok 

litosfer terdapat dua hal yang sering dilakukan yaitu ceramah dan tanya jawab. 

Bahkan diantara mereka ada yang merasa jenuh terhadap pelaksanaan pembelajaran 

tersebut. 

 
4.2.1 Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi Kelas X 

Materi Pokok Litosfer 

Di dalam penyusunan silabus terdapat sistem penilaian yang akan diterapkan, 

sedangkan di dalam sistem penilaian yang didasarkan pada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) di dalamnya termuat jenis tagihan, bentuk instrumen dan contoh 

instrumen yang digunakan, perkiraan waktu yang dibutuhkan dan pemilihan sumber 

pembelajaran serta bahan yang dibutuhkan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi geografi kelas X SMA N 2 

Rembang pada tanggal 3 Mei 2005, dapat dikemukakan : bahwa dalam sistem 

penilaian terdapat beberapa jenis tagihan yang digunakan, yaitu : 
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1. pertanyaan lisan 

Pertanyaan lisan dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer di SMA 

N 2 Rembang ini juga sering dilakukan pertanyaan lisan yang diajukan terhadap 

peserta didik untuk mengetahui pemahaman tentang hal – hal yang berupa konsep 

– konsep maupun prinsip – prinsip tertentu dari materi pokok litosfer bidang studi 

geografi. 

2. Ulangan harian 

Berkenaan dengan ulangan harian, guru pengampu mata pelajaran geografi 

kelas X SMA N 2 Rembang mengemukan bahwa ulangan harian pada materi 

pokok litosfer ini dilakukan satu kali yang kemudian selisih beberapa minggu 

dilanjutkan dengan ulangan akhir semester (UAS). 

3. Tugas kelompok 

Tugas kelompok ini juga diberikan misalnya pembuatan laporan secara 

kelompok, pembuatan hasil karya siswa berupa gambar model bentuk muka 

bumi. 

Sedangkan instrumen penilaian yang digunakan dalam penilaian bidang studi 

geografi materi pokok litosfer ini meliputi dua bentuk yaitu tes dan non tes. Bentuk 

instrumen tes diantaranya adalah dengan pertanyaan lisan, jawaban singkat, 

performance (unjuk kerja), sedangkan portofolio dan menjodohkan masih jarang 

digunakan sebagai instrumen penilaian pada bidang studi geografi kelas X materi 

pokok litosfer. 
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Di dalam penilaian, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai akhir atau 

nilai untuk laporan di SMA N 2 Rembang khususnya bidang studi geografi adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai Akhir (NA) = 
2

)()( UASsemesterakhirUjianUHharianNilai +  

Ulangan harian yang dimaksud adalah rata – rata dari banyaknya ulangan 

harian yang dilaksanakan. Di SMA N 2 Rembang biasanya dalam satu semester 

terdiri atas tiga ulangan harian yaitu ulangan harian tingkat I (UHT I), ulangan harian 

tingkat II (UHT II) dan ulangan harian tingkat III (UHT III). Hal tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ulangan harian = 
3

)()()( IIIUHTIIUHTIUHT ++  

Apabila di dalam hasil penilaian akhir terdapat siswa yang memiliki nilai di 

bawah standart yang ditentukan, maka guru dapat memasukkan nilai tugas, yaitu 

tugas individu maupun tugas kelompok atau tugas tersruktur guna memperbaiki nilai 

siswa tersebut dengan rumusan perbaikan nilai sebagai berikut = 

2
)()( NTtugasNilaiNAakhirNilai +  

Nilai Tugas  = 
3

IIITugasIITugasITugas ++  

Dengan demikian akan meningkatkan jumlah nilai siswa sehingga dapat 

memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh guru. 

Dari penilaian di atas nanti akan dapat diketahui hasilnya, sehingga guru 

mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi, sejauh mana siswa menguasai 

materi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan dari hasil penilaian tersebut 
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juga dapat diketahui siswa yang berada di bawah rata – rata ataupun siswa yang 

belum mampu menguasai sejumlah kompetensi tertentu dan dapat diketahui pula 

siswa yang dinyatakan telah lulus menguasai pencapaian kompetensi. Berdasarkan 

wawancara dengan guru pengampu bidang studi geografi kelas X SMA N 2 

Rembang Anis Supraptiningsih S.Pd menjelaskan bahwa siswa dinyatakan lulus 

apabila menguasai pencapaian kompetensi yang telah ditentukan minimal 65 % 

untuk siswa kelas X dan 68 % untuk siswa kelas XI. Untuk siswa yang belum 

mampu mencapai 65 % maka akan diberikan program remidial. Remidi biasanya 

diberikan setelah UHT I, UHT II dan UHT III atau dalam waktu cadangan yang telah 

direncanakan. 

Dengan pelaksanaan penilaian di atas maka akan diperoleh hasil penilaian 

yang dapat menunjukkan berbagai kelemahan – kelemahan dan kekurangan – 

kekurangan baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Siswa dan guru dapat melakukan perbaikan untuk masa 

yang akan datang agar tidak terjadi lagi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan pula bahwa Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu 

kompetensi dasar, materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar yang akan 

diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun ajaran 2004/ 2005. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

 
4.3.1 Persiapan Terhadap Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi 

Kelas X Materi Pokok Litosfer 

Di dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya pada 

bidang studi geografi kelas X pada materi pokok litosfer di SMA N 2 Rembang 

terdapat dua hal penting yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan yaitu perangkat pembelajaran dan penyusunan silabus. 

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

dan tercapai suatu kompetensi yang diharapkan sesuai dengan konsep yang 

digariskan di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Silabus merupakan 

seperangkat rencana atau pengaturan tentang kegiatan belajar pembelajaran, 

pengelolaan kelas dan proses penilaian. Dengan demikian silabus pada hakekatnya 

berisikan komponen dasar  yang dapat menjawab permasalahan seperti kompetensi 

apa yang akan dikembangkan pada peserta didik, bagaimana cara 

mengembangkannya, serta bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut 

telah dicapai oleh peserta didik. 

Sedangkan untuk penyusunan silabus, agar terjadi kesesuaian dan dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik perlu memperhatikan 

langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Identifikasi, pada setiap silabus perlu identifikasi yang meliputi identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran, kelas program dan semester. 
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2. Pengurutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran geografi dirumuskan berdasarkan struktur 

keilmuan geografi dan tuntutan kompetensi lulusan. 

3. Penentuan materi pokok dan uraian materi pokok. Materi pokok dan uraian 

materi pokok adalah butir – butir bahan pelajaran yang dibutuhkan siswa untuk 

mencapai suatu kompetensi dasar. Pengurutan materi pokok dapat menggunakan 

pendekatan prosedural, hierarkis konkrit ke abstrak atau sebaliknya abstrak 

kekonkrit. 

4. Pemilihan pengalaman belajar. Proses pencapaian kompetensi dasar 

dikembangkan melalui pemilihan strategi pembelajaran yang meliputi 

pembelajaran tatap muka dan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dilakukan 

oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

5. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Penjabaran kompetensi dasar 

menjadi indikator – indikator yang merupakan kompetensis dasar secara spesifik 

yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar yang 

telah dilaksanakan. 

6. Penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian.indikator dijabarkan lebih 

lanjut ke dalam instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk 

instrumen dan contoh instrumen. Setiap indikator dapat dikembangkan menjadi 

tiga instrumen penilaian yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. 

7. Menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu perkiraan bahwa berapa lama siswa 

mempelajari suatu materi pelajaran, sedangkan untuk menentukan alokasi waktu 
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prinsip yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi, cakupan materi, 

frekuensi penggunaan materi baik di dalam maupun di luar kelas serta tingkat 

pentingnya materi yang dipelajari. 

8. Sumber bahan atau alat. Istilah sumber yang digunakan di sini, berarti buku – 

buku rujukan, referensi atau literatur baik untuk menyusun silabus maupun untuk 

mengajar (contoh silabus lihat lampiran 3). 

Sedangkan untuk perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru bidang 

studi geografi di SMA N 2 Rembang terdiri atas program tahunan (PROTA), 

program semester (PROMES) dan rencana pembelajaran (RP). (contoh PROTA, 

PROMES dan RP lihat lampiran 5 dan 6). Dimana di dalam rencana pembelajaran 

memuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, alokasi 

waktu dan juga sebagaimana yang dituntut oleh Kurikulum Berbasis Kompetensi 

yaitu adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan ke 

dalam indikator – indikator, disamping itu perangkat pembelajaran sesuai dengan 

indikator pencapaian yang telah ditentukan dimuat materi pokok, uraian materi 

pokok dan juga ditentukan pula dalam rencana pembelajaran tersebut media 

pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan diterapkan dan materi atau bahan 

yang digunakan. 

Dalam hal penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran terutama 

dalam pengembangan program tahunan terdapat tiga hal yang dapat dijadikan 

sumber – sumber bahan pengembangan antara lain : Pertama, daftar kompetensi 

standar (standart competency), hal tersebut sebagai konsensus nasisonal yang 

dikembangkan dalam buku garis besar program pengajaran (GBPP) setiap mata 
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pelajaran yang akan dikembangkan. Kedua adalah skope dan sekuensi setiap 

kompetensi untuk mencapai pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran tersebut disusun dan pokok – pokok kompetensi dan bertujuan 

pembelajaran pokok – pokok bahasan dan sub pokok bahasan harus jelas skope dan 

sekuensinya. Sumber ketiga yang dapat dijadikan bahan bagi pengembangaan 

program tahunan adalah kalender pendidikan (contoh kalender pendidikan lihat 

lampiran …). Penyusunan kelender pendidikan selama satu tahun pengajaran 

mengacu pada efisiensi , efektifitas dan hak – hak peserta didik. Dalam kalender 

pendidikan dapat kita lihat berupa jam waktu efektif yang dapat digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran termasuk waktu libur dan lain –lain. dengan demikian dalam 

penyusunan program tahunan, guru perlu memperhatikan kalender pendidikan. Dari 

kalender pendidikan tersebut dapat diketahui berkenaan dengan hari belajar efektif 

dalam satu tahun pelajaran dengan menggunakan sistem semester yang  terdiri atas 

34 minggu. 

Berdasarkan sumber – sumber di atas dapat dikembangkan dan ditentukan 

jumlah kompetensi, pokok bahasan dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan 

pokok dan sub pokok bahasan, jumlah ulangan baik ulangan umum maupun ulangan 

harian dan jumlah waktu cadangan. Dengan demikian dapat dinyatakan secara jelas 

bahwa pengembangan program merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

pelaksanaan KBK. 

 
4.3.2 Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi Kelas X 

Materi Pokok Litosfer  
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Dalam penelitian ini mengungkap faktor – faktor yang menjadi proses 

kegiatan belajar mengajar geografi kelas X pada materi pokok litosfer di SMA N 2 

Rembang dengan meliputi variabel – variabel sebagai berikut : 

5 Penggunaan metode pengajaran 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan metode pengajaran geografi materi 

pokok litosfer ini cenderung masih menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab. Hal ini terutama pada penggunaan metode pengalaman lapangan secara 

langsung yang tidak pernah dilaksanakan dengan bukti, sekitar 80 % atau 12 

orang siswa pandai, 80 % atau 12 orang siswa agak pandai dan sekitar 86,7 % 

atau 13 orang siswa kurang pandai dari 45 responden yang telah distratifikasi 

menyatakan sama sekali belum pernah menggunakan metode pengalaman 

lapangan. 

Menurut hasil wawancara dengan guru bahwa metode pengalaman lapangan 

ini tidak dilaksanakan karena waktu belajar efektif yang sempit, sedangkan 

materi terlalu banyak sehingga kemungkinan besar untuk melaksanakan metode 

pengalaman lapangan secara langsung tidak bisa dilaksanakan. 

Hal yang cukup signifikan adalah dalam penggunaan metode pengajaran pada 

materi pokok litosfer yang lain adalah pada metode diskusi, yang mana dari 

sekitar 46,7 % atau 7 orang siswa pandai, 53,3 % atau 8 orang siswa agak pandai 

dan juga sekitar 40 % atau 6 orang siswa kurang pandai menyatakan tidak pernah 

menggunakan metode diskusi dalam proses belajar mengajar. Dari metode 

pengalaman lapangan dan metode diskusi merupakan faktor penting dari 

pelaksanaan KBK materi pokok litosfer pada siswa dalam memahami materi 
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tersebut, sebab jika kedua metode tersebut dilaksanakan maka siswa akan dapat 

lebih memahami materi yang diberikan oleh guru secara mendalam tidak hanya 

sebatas tahu arti katanya saja, akan tetapi jika tidak dilaksanakan maka siswa 

akan cenderung bersikap pasif atau tidak tahu apa – apa mengenai materi yang 

diajarkan oleh guru sehingga mereka tidak bisa berpikir kritis. 

6 Penggunaan media instruksional 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media instruksional itu merupakan 

faktor yang cukup penting di dalam memunculkan pemahaman pada siswa di 

dalam memahami materi pokok litosfer di SMA N 2 Rembang. Jenis media yang 

digunakan oleh guru pada materi pokok litosfer ini adalah media gambar. 

Adapun untuk jenis gambar yang digunakan oleh guru dalam mengajar sudah 

dinilai baik karena dilihat dari data prosentasenya mencapai 40 % atau 6 orang 

siswa pandai, 46,7 % atau 7 orang siswa agak pandai dan sekitar 46,7 % atau 7 

orang siswa kurang pandai menyatakan gurunya sudah menggunakan jenis media 

utama yaitu gambar penampang muka bumi (litosfer), akan tetapi perlu adanya 

tambahan penggunaan media instruksionalnya dalam materi pokok litosfer 

sebagai penyempurnaan media yang digunakan. Dengan demikian akan lebih 

baik lagi dalam pencapaian tujuan kompetensi dasar yang maksimal pada materi 

pokok litosfer ini. 

Hal lain yang diungkap dari pendapat siswa yaitu mengenai penggunaan 

media pembelajaran yang digunakan dalam KBM dilihat dari data prosentasenya 

sekitar 53,3 % atau 8 orang siswa pandai menyatakan kalau dengan media siswa 

kadang – kadang mudah memahami, berbeda pula dengan pendapat siswa agak 
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pandai sekitar 46,7 % atau 7 orang dan pendapat siswa kurang pandai 60 % atau 

9 orang menyatakan kalau dengan menggunakan media pembelajaran dengan 

KBM materi pokok litosfer ini menjadi mudah dipahami, dan juga media 

pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer 

menurut pendapat siswa pandai, agak pandai dan kurang pandai menyatakan 

sangat perlu, karena media pembelajaran untuk membantu siswa memahami 

materi tersebut. 

7 Sumber pembelajaran geografi 

Berdasarkan hasil penelitian sumber pembelajaran geografi materi pokok 

litosfer merupakan faktor yang cukup penting untuk memahami materi tersebut 

di SMA N 2 Rembang, dengan dibuktikan sekitar 100 % atau 15 orang siswa 

pandai, 93,33 % atau 14 orang siswa agak pandai dan 93,33 % atau 14 orang 

siswa kurang pandai menyatakan bahwa mereka sering menggunakan sumber 

pembelajarannya dari buku paket. Dan juga frekuensi untuk menggunakan atau 

mencari sumber pembelajaran yang lain masih jarang. Dapat dilihat dari data 40 

% atau 6 orang siswa pandai, 40 % atau 6 orang siswa agak pandai dan sebanyak 

46,7 % atau 7 orang siswa kurang pandai. Seharusnya dalam sumber belajar yang 

lain seperti : internet, surat kabar, radio dan televisi peranannya sangat penting 

untuk siswa dalam mendapatkan gambaran yang realitas mengenai teori – teori 

yang telah disampaikan oleh guru sehingga siswa tersebut dapat memiliki 

pemikiran secara konkrit atau nyata berdasarkan fenomena – fenomena yang 

telah dilihat, didengar dan dibaca dari sumber pembelajaran tersebut di atas. 

8 Karakteristik KBK 
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Berdasarkan pendapat siswa antara siswa pandai, agak pandai dan kurang 

pandai dari hasil angket menyatakan kalau 100 % atau 15 orang siswa pandai, 

siswa agak pandai 73,3 % atau 11 orang dan juga siswa kurang pandai 93,3 % 

atau 14 orang berpendapat kalau lebih menyenangkan jika pembelajaran materi 

pokok litosfer ini dilakukan di luar kelas, hal ini disebabkan karena siswa dapat 

mengamati obyek secara langsung. 

Di dalam pembelajaran materi pokok litosfer suasana kelas yang ada yakni 

terlihat dari proses pembelajaran, di sini terlihat dari data 73,3 % atau 11 orang 

siswa pandai, sedangkan 60 % atau 9 orang siswa agak pandai dan 53,3 % atau 5 

orang siswa kurang pandai menyatakan kalau guru sering mengaitkan materi 

pokok litosfer dengan linkungan. Hal ini memang dapat merangsang siswa untuk 

inquiry (menemukan), dimana di dalam kelas itu sendiri siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan gagasan selama pelajaran berlangsung seperti yang 

diungkapkan dari 53,3 % atau 5 orang  siswa pandai, 73,3 % atau 11 orang dan 

juga dari 60 % atau 9 orang  siswa kurang pandai di SMA N 2 Rembang. 

Kektifan siswa di dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer yang 

sedang berlangsung dapat dilihat dari hasil angket yakni 86,7 % atau 13 orang 

siswa pandai menyatakan kalau sedang mengikuti pelajaran geografi khususnya 

materi pokok litosfer mereka cenderung selalu aktif di dalam mengikuti 

pelajaran. Sedangkan sekitar 60 % atau 9 orang siswa kurang pandai tidak pernah 

aktif di dalam mengikuti pelajaran. 

Berdasarkan observasi dan wawancara, juga dapat dijelaskan bahwa di dalam 

pembelajaran bidang studi geografi materi pokok litosfer guru masih kadang – 



 123

kadang melibatkan siswa, kadang – kadang tidak disetiap kegiatan belajar 

mengajar. Dapat dijelaskan pula dalam pembelajaran materi pokok litosfer masih 

menggunakan metode ceramah, guru masih menerangkan hal – hal yang ada 

dibuku, kemudian guru tidak memberi tugas untuk mencari bahan guna untuk 

didiskusikan. Akan tetapi dalam proses kegiatan belajar mengajar geografi kelas 

X materi pokok litosfer guru belum pernah melakukan kegiatan – kegiatan di luar 

kelas ysng langsung berhubungan dengan pembelajaran. Bahkan masih sering 

menggunakan model ceramah dan tanya jawab di kelas. Berkaitan dengan hal 

tersebut kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi kelas X materi pokok 

litosfer seharusnya dilakukan dengan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik tiap – tiap indikator.  

Berdasarkan observasi dan wawancara di atas maka dapat dijelaskan juga 

bahwa didalam kegiatan belajar mengajar bidang studi geografi kelas X materi 

pokok litosfer di SMA N 2 Rembang dapat diketahui beberapa hal penting 

sebagai berikut : 

a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar geografi pada materi pokok litosfer 

di SMA N 2 Rembang guru masih dijadikan sentral dalam kegiatan belajar 

mengajar karena dalam kegiatan belajar sudah dapat dilihat masih jarang 

(belum sepenuhnya) keterlibatan siswa secara aktif misalnya dalam diskusi 

maupun presentasi. 

b. Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar geografi sudah 

bermacam – macam seperti gambar, peta dan globe. Tetapi khususnya media 
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untuk materi pokok litosfer ini masih sedikit. Sumber pembelajaran yang 

digunakan juga belum bervariasi yaitu masih dari buku paket. 

c. Model pembelajaran yang digunakan sudah tidak monoton, akan tetapi masih 

harus menggunakan beraneka ragam model pembelajaran seperti : diskusi, 

pengalaman lapangan, demonstrasi, resitasi dan kreatifitas siswa. 

d. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa juga pernah diberi 

kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya dan diberi kesempatan untuk 

selalu aktif bertanya, berpendapat, menyanggah dan lain – lain. 

Bedasarkan fakta – fakta di atas, yaitu mengenai pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) bidang studi geografi di SMA N 2 Rembang, juga 

dapat diketahui pula bahwa kurikulum baru tersebut secara garis besar juga 

memiliki aspek positif dan kelebihan – kelebihan yang tidak didapatkan pada 

kurikulum sebelumnya. Kelebihan dan keunggulan dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tersebut antara lain : 

i. Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi penyampaian materi pelajaran 

geografi dilakukan dengan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber 

belajar yang digunakan tidak hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya 

yang mengandung unsur edukatif. 

j. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan 

atau pencapaian suatu kompetensi. 

k. Kurikulum baru tersebut menggunakan pendekatan kompetensi yang 

menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di 

sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. 
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l. Di dalamnya terdapat standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan 

individu baik kemampuan, kecepatan belajar maupun kontek sosial budaya. 

m. Pengambangan kurikulum dilakukan secara desentralisasi. 

n. Sekolah dan guru diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan 

silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat sekitar 

sekolah. 

o. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman 

yang akan membentuk kompetensi individual. 

p. Di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, pembelajaran yang dilakukan 

mendorong terjalinnya kerja sama antara sekolah, masyarakat dan dunia kerja 

dalam membentuk kompetensi peserta didik. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

bidang studi geografi terdapat banyak perubahan kearah yang lebih efektif, baik 

dari perencanaan pembelajaran, sumber – sumber belajar yang digunakan, media 

yang dipakai, model pembelajaran yang diterapkan sampai dengan pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah dan juga sistem evaluasi yang akan digunakan harus 

sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi meskipun dalam pelaksanaannya 

masih banyak hambatan dan masalah baik oleh guru maupun siswa. 

 
 

4.3 Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang Studi Geografi Kelas X 

Materi Pokok Litosfer  
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Penilaian yang dilakukan terhadap mata pelajaran geografi kelas X materi 

pokok litosfer di SMA N 2 Rembang dikembangkan berdasarkan indikator – 

indikator yang merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Setiap indikator 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau 

dinilai dan cakupan materinya sudah terbatas. Di dalam evaluasi (penilaian) terdapat 

jenis tagihan dan bentuk instrumen. Jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain : 

1. Pertanyaan lisan, materi yang ditanyakan berupa pemahaman terhadap konsep, 

prinsip dan teori. Di sini tingkat berpikir yang terlibat adalah pengetahuan dan 

pemahaman. 

2. Ulangan harian, ulangan harian dilakukan secara periodik diakhiri pembelajaran 

satu atau dua kompetensi dasar. Di sini tingkat berpikir yang terlibat sebaiknya 

mencakup pemahaman, aplikasi dan analisis. 

3. Tugas individual, tugas ini dapat diberikan pada waktu – waktu tertentu dalam 

bentuk pembuatan laporan dan sejenisnya. Tingkat berpikir yang terlibat 

sebaiknya aplikasi, analisis sampai sintesis dan evaluasi. 

4. Tugas kelompok, tugas ini digunakan untuk menilai kompetensi kerja kelompok. 

Bentuk instrumen yang digunakan salah satunya adalah uraian bebas dengan 

tingkat berpikir tinggi yaitu aplikasi sampai evaluasi. 

 Pada dasarnya prinsip – prinsip penilaian yang berdasarkan kebijakan KBK, 

prinsip tersebut antara lain : mendidik, maksudnya penilaian harus memberikan 

sumbangan lebih terhadap pencapaian belajar siswa. Valid, artinya penilaian harus 

memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Penilaian yang 

terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan berorientasi pada kompetansi, penilaian 
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juga harus bermakna artinya penilaian hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti 

berguna dan bisa ditindak lanjuti oleh semua pihak. 

Berdasarkan prinsip penilaian di atas maka tujuan penilaian dapat dicapai, 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah atau belum 

menguasai suatu kompetensi dasar tertentu. Apabila dalam hasil penilaian melalui 

pelaporan, diketahui terdapat siswa yang belum menguasai suatu dasar kompetensi 

tertentu maka peserta didik wajib mengikuti remidial. Berdasarkan teori belajar 

tuntas maka seorang peserta didik dipandang tuntas belajar, jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 

65 % dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dari jumlah 

peserta didik yang mampu atau menyelesaikan mencapai minimal 65 % dan sekurang 

– kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut. 

Sekolah perlu memberikan perlakuan khusus terhadap peserta didik yang 

mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remidial. Sedangkan peserta didik 

pandai yang sudah mampu menyelesaikan kompetensi dasar diberikan kesempatan 

untuk tetap mempertahankan kecepatan belajarnya melalui program pengayaan. 

Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana telah diuraikan di atas dan perlakuan 

terhadap siswa melalui kegiatan remidial dan pengayaan maka diharapkan tujuan 

penilaian dapat dicapai sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi siswa, juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan 

belajar siswa, mengetahui hasil pembelajaran dan untuk mendorong siswa agar rajin 

belajar dan mendorong guru agar memiliki kemampuan belajar lebih baik. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa sistem penilaian atau evaluasi merupakan 

komponen yang tidak dapat dilepaskan dari persiapan dan pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi dan ketiganya saling mendukung dan mempengaruhi guna 

mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum baru tersebut yaitu yang dikenal 

dengan istilah “competency based curiculum”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian pada pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) bidang studi geografi klas X materi pokok litosfer di SMA Negeri 2 Rembang 

dapat ditarik kesimpulan sbagai berikut : 

1. Penyampaian dalam pembelajaran geografi pada materi pokok litosfer ini guru 

geografi SMA Negeri 2 Rembang telah menggunakan metode yang bervariasi. 

Hal ini dapat dilihat dari pendapat siswa yang sangat setuju dengan penggunaan 

metode demonstrasi pada materi pokok litosfer, yaitu mencapai 55,6 %. Dan 

dalam hal penggunaan metode pengalaman lapangan siswa berpendapat sangat 

tertarik, yaitu mencapai 9,3 %. 

2. Dalam pembelajaran materi pokok litosfer yang berbasis kompetensi guru 

geografi kelas X SMA Negeri 2 Rembang tidak lagi berperan sebagai actor atau 

aktris utama dalam pembelajaran, karena pembelajarannya dilakukan dengan 

mendayagunakan aneka ragam sumber belajar, dalam hal ini sumber selajaar 

bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar yang memenuhi unsure edukatif. 

Pada hal ini dapat dilihat dari pendapat siswa yang menyatakan sangat setuju jika 

dalam kegiatan belajar mengajar pada materi pokok litosfer ini menggunakan 

buku paket, yaitu mencapai 55,6 %. Sedangkan dalam memperoleh sejumlah 

informasi dan pengetahuan diperpustakaan yang merupakan salah satu sumber 

belajar siswa, tetapi disini siswa berpendapat bahwa mereka jarang mencari 

89 
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sumber bahan pembelajaran materi pokok litosfer ini diperpustakaan, yaitu 

mencapai 44,4 %. 

3. Dalam pembelajaran geografi  materi pokok litosfer yang berbasis kompetensi, 

guru geografi kelas X di SMA Negeri 2 Rembang memberikan kemudahan 

belajar melalui penggunaan media gambar dalam pembelajaran geografi materi 

pokok litosfer. Dimana siswa menyatakan sangat perlu dengan media gambar, 

yaitu mencapai 60 % dan juga pendapat mengenai penggunaan media gambar 

siswa menyatakan sangat mudah dipahami, yaitu mencapai 48,9 %. 

4. Karakteristik yang tampak dalam pembelajaran geografi materi pokok litosfer  di 

SMA Negeri 2 Rembang ini meliputi : 

a. Menggunakan keseluruhan sumber belajar  

b. Strategi belajar individual personal  

c. Kemudahan belajar 

d. Belajar tuntas  

e. Pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi 

f. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar 

 
B. Saran 

Untuk meningkatkan kreatifitas pembelajaran geografi kelas X materi pokok 

litosfer yang akan datang diharapkan guru dapat melaksanakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) secara terpadu, sehingga nilai evaluasi peserta didik dapat lebih 

baik. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bidang studi geografi 

kelas X materi pokok litosfer  hendaknya diwujudkan dalam penerapan indikator 

pembelajaran yang lebih baik dan tepat. 
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