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SARI 

 

Mulyantari. 2005 “Kuliah Kerja Lapangan ( KKL ) I Geografi Sebagai Salah Satu 
Metode Pembelajaran Kontekstual dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi 
Belajar Mahasiswa Pendidikan Geografi“. Jurusan Geografi . FIS. 
UNNES 62  halaman 

 
Kata kunci : Pengaruh Kuliah Kerja Lapangan I Geografi, prestasi belajar 
 

Geografi merupakan pengetahuan sosial yang sifatnya kompleks, yang akan 
melatih mahasiswa secara afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Selain teori yang 
didapat mahasiswa di dalam kelas, harus juga ditunjang oleh praktek laboratorium 
dan praktek lapangan yang sering disebut Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Pelajaran 
dan kerja lapangan pada dasarnya merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan 
dalam Geografi. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kesempatan yang tepat 
untuk mengembangkan potensi dalam hal berfikirpikir, ketrampilan, dan kepribadian, 
karena terjadi interaksi antara mahasiswa dengan objek belajar. Oleh karena itu, 
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi dijadikan sebagai salah satu pembelajaran 
konteksual. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah KKL yang 
dilaksanakan jurusan Geografi sudah memenuhi tujuh komponen pembelajaran 
kontekstual, 2. Apakah KKL sebagai pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap 
prestasi belajar mahasiswa.Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 
keberhasilan pembelajaran kontekstual oleh mahasiswa Geografi dalam KKL I, dan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh KKL I terhadap prestasi belajar 
mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada mahasiswa Geografi tentang pengaruh KKL I sebagai salah satu metode 
pembelajaran kontekstual, yang langsung memberi pengalaman dan pengetahuan 
secara konkrit dan nyata pada mahasiswa, terhadap teori yang didapat di dalam kelas, 
dan diharapkan mahasiswa akan lebih memeksimalkan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL) dengan melihat teori, baik yang sifatnya fisik maupun sosial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan Geografi  
angkatan 2001, 2002, 2003 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
Karena persebaran populasi pada kelas-kelas jumlahnya berbeda, maka untuk 
mendapatkan sampel, untuk mewakili populasi yang ada, sampel diambil 20% dari 
tiap-tiap angkatan dengan cara proporsional random sampel. Sehingga jumlah 
sampel 29 mahasiswa. Variabel yang diteliti yaitu : variable bebas  hasil belajar KKL 
(X1) dan  hasil belajar Geografi (X2) yang terbagi dalam dua kelompok  yaitu 
Geografi fisik (X1.2) dan Geografi sosial (X2.2), sedangkan untuk variable terikatnya 
adalah prestasi belajar (IP) mahasiswa (Y). Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dalam bentuk angket tertutup dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan 
teknik analisis statistik regresi ganda. 



Hasil penelitian menunjukan bahwa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang 
dilaksanakan Jurusan Geografi FIS UNNES sudah memenuhi ketujuh komponen  
pembelajaran kontekstual dan dalam kategori baik dengan presentase yang didapat 
74,82%, tapi untuk komponen menemukan (inquiry) dan penilaian sebenarnya 
(authentic assessment)  masih dalam kategori kurang. Dari analisis statistik regresi   
hasil belajar Geografi fisik dan  Geografi sosial terhadap  hasil belajar Kuliah Kerja 
Lapangan  tidak signifikan. Sedangkan untuk analisis regresi ganda antara  hasil 
belajar Kuliah Kerja Lapangan (X1), dan  akademik hasil belajar Geografi (X2) 
terhadap prestasi belajar (Y) mahasiswa, terdapat korelasi yang nyata (signifikan). 
Hal ini dapat dilihat dari analisis statistik uji parsial  dengan thitung  sebesar 2.789 
dengan probailitas 0.01 < 0.05 (signifikan) untuk  hasil belajar KKL (X1), sedang 
thitumg 9.575 dengan probabilitas 0.0 < 0.05 (signifikan) untuk  hasil belajar Geografi 
(X2). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa KKL I  
Geografi dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran kontekstual, karena sudah 
memenuhi tujuh komponen dalam pembelajaran kontekstual, tapi masih perlu 
ditingkatkan untuk komponen menemukan (inquiry) dan komponen penilaian 
sebenarnaya (authentic assessment). Kemampuan hasil belajar KKL I Geografi  
berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi , tapi didukung 
oleh mata kuliah lain baik yang sifatnya fisik maupun sosial. Adanya hubungan yang 
signifikan antara  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL)  terhadap prestasi 
belajar mahasiswa (IP) perlu ditingkatkan agar dapat menjadi fungsional dalam 
meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi FIS UNNES pada 
tahun-tahun yang akan datang. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
mahasiswa maupun dosen. Para mahasiswa diharapkan dapat lebih memaksimalkan 
pelaksanaan KKL yang merupakan salah satu pembelajaran kontekstual, dengan tujuh 
komponen di dalamnya supaya sumbangannya terhadap prestasi belajar mahasiswa 
semakin meningkat. Demikian juga untuk para dosen agar lebih meningkatkan 
pelaksanaan KKL I, seperti dengan pembentukan kelompok-kelompok dalam 
melaksanakan penelitian, untuk lebih memudahkan dosen memberikan penilaian.  
Sehingga tujuh komponen pembelajaran kontekstual dapat terlaksana secara 
maksimal pada pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan I. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

“Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks 

keruangan“ (Semlok, 1988:3).  

Pengajaran geografi pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan 

kemampuan siswa mengenali dan memahami gejala alam dan kehidupan dalam 

kaitannya dengan keruangan dan kewilayahan, mengembangkan sikap positif rasional 

untuk menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh 

lingkungan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwa pengajaran Geografi 

memiliki tujuan umum dan nilai–nilai yang diperoleh antara lain: menanamkan 

kesadaran bermasyarakat dan berkesadaran akan keharusan bekerja, mampu 

membudayakan alam sekitar dan memanfaatkan kekayaannya. Tujuan pendidikan 

nasional dan tujuan pengajaran akan tercapai apabila tercipta iklim proses belajar 

mengajar yang kondusif. Setiap pengajaran harus meliputi, pengalaman belajar siswa 

diarahkan pada tiga tujuan pengajaran yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Sumiati,1999:1). 

 Geografi merupakan pengetahuan sosial yang sifatnya kompleks, yang akan 

melatih mahasiswa secara afektif, kognitif dan psikomotoriknya, dalam hal belajar. 

Selain teori-teori yang didapat mahasiswa di dalam kelas, harus di tunjang oleh  

praktek laboratorium dan praktek lapangan yang sering disebut Kuliah Kerja 



Lapangan (KKL). Di dalam proses belajar mengajar kadang mahasiswa merasa jenuh 

dan malas untuk mempelajari teori-teori yang ada, karena di anggap sukar dan sulit di 

pahami, mereka akan lebih paham bila sudah melaksanakan praktek atau ikut dalam 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL), karena Kuliah Kerja Lapangan berfungsi 

mengaplikasikan teori didalam kelas dengan di lapangan sehingga akan berpengaruh 

pada prestasi belajar dan keefektifan dalam proses belajarnya. 

Pelajaran atau kerja lapangan pada dasarnya merupakan hal yang tidak boleh 

ditinggalkan dalam Geografi. Disamping akan sangat membantu dalam 

pengembangan analisis, sintesis, interpretasi, mengamati korelasi dan nilai hubungan 

kausal, pelajaran lapangan juga akan sangat berguna dalam hal menyamakan persepsi 

dan membakukan pengertian. Persepsi individu bersifat subjektif dipengaruhi oleh 

derajat perhatian, diwarnai oleh pengalaman yang sudah ada dan dapat bersifat sangat 

khas. 

Keefektifan pelaksanaan suatu kegiatan merupakan salah satu tujuan yang 

hendak dicapai. Seperti halnya dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

yang merupakan program wajib bagi mahasiswa Jurusan Geografi di lingkungan FIS 

UNNES (Sutomo,2000:1). Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Jurusan 

Geografi sebagai suatu metode pembelajaran secara kontekstual merupakan 

pengabungan antara materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, 

masyarakat dan pekerjaan di lingkunganya. Kontekstual disini berarti bahwa dalam 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) itu pembelajarannya secara konkrit yang melibatkan 

kegiatan secara hand on dan minds on yaitu pembelajaran yang secara langsung 

dialami dan diingat oleh mahasiswa. Dalam pembelajaran dengan metode kontekstual 



materi disampaikan dalam konteks yang sesuai dengan lingkungan dan bermakna 

bagi mahasiswa (Gafur, 2003:37). 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai suatu metode pembelajaran secara 

kontekstual, disamping sangat membantu di dalam mengembangkan kemampuan 

analisis interpretasi, menilai hubungan kausal, pelajaran lapangan juga akan sangat 

berguna dalam hal menyamakan persepsi dan yang lebih penting adalah 

meningkatkan kualitas mahasiswa yang berupa prestasi belajar mahasiswa Geografi. 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan, mahasiswa yang aktif mengadakan 

penelitian dan mempergunakan alat-alat yang ada, dengan begitu akan lebih mudah 

bagi mereka untuk mengingatnya. Namun begitu, tidak sedikit mahasiswa yang 

benar-benar memanfaatkan situasi di lapangan untuk menerapkan ilmu yang 

diperolehnya di kelas, yang kemudian menerapkannya di lapangan. Juga ada yang 

mengatakan mendapat tambahan pengetahuan setelah mengikuti Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). Materi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ikut menguatkan teori yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di kampus, disamping pengayaan yang 

dilakukan oleh masing-masing individu. Dengan adanya penelitian diharapkan 

keberhasilan Kuliah Kerja Lapangan dapat diketahui, khususnya pengaruh Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) I sebagai suatu metode pembelajaran secara kontekstual, 

terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan  Geografi. 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kesempatan yang tepat untuk 

mengembangkan potensi rasional dalam hal berpikir, trampil dan kepribadian, karena 

terjadi interaksi antara mahasiswa dengan objek belajar. Objek belajar yang 

merupakan sumber belajar dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I 



Jurusan Geografi  FIS UNNES,   sebagai salah satu metode pembelajaran (Sutomo, 

2000:15).  

Dari uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul KULIAH KERJA LAPANGAN ( KKL ) I GEOGRAFI 

SEBAGAI SALAH SATU METODE PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN GEOGRAFI. 

 

B. Permasalahan 

Menurut pengamatan penulis, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I yang 

dilaksanakan Jurusan Geografi FIS UNNES merupakan kewajiban bagi mahasiswa 

geografi untuk diikuti setiap mahasiswa pada  akhir semester genap. Kuliah kerja 

lapangan (KKL) merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar di lapangan, 

untuk menguatkan dan melengkapi teori yang ada. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan diatas maka, masalah yang ingin penulis teliti adalah:  

1. Apakah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I yang dilaksanakan jurusan Geografi 

sudah memenuhi ketujuh komponen pembelajaran kontekstual ? 

2. Apakah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I, sebagai pembelajaran kontekstual 

berpengaruh terhadap prestasi belajar  mahasiswa ? 

 

 

 

 



C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai judul skripsi ini maka beberapa 

istilah yang terdapat pada judul tersebut perlu dijelaskan .adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah: 

1. Kuliah Kerja Lapangan 

Kuliah Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh 

semua mahasiswa geografi. Kuliah kerja lapangan mempunyai bobot 1 SKS dan 

dilaksanakan pada akhir semester genap. Untuk jenjang studi S1 dilaksanakan 

sebanyak 3 kali. 

2. Prestasi Belajar 

Kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran tercermin dari prestasi 

belajarnya. Hasil belajar merupakan hasil kegiatan belajar siswa yang mengambarkan 

ketrampilan dan penguasaan siswa terhadap bahan ajar. Hasil belajar bisa dinyatakan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru (Istiana, 2004:9).  

Tes hasil belajar adalah sekelompok pernyataan atau tugas-tugas yang harus 

diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa 

(Istiana, 2004:10). Prestasi belajar ini dilihat dari Indeks Prestasi (IP) mahasiswa 

setelah mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diperoleh dari nilai Kuliah 

Kerja Lapangan (pre test, laporan dan post test) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kontekstual, pada saat pelaksanaan 

Kuliah Kerja Lapangan I oleh mahasiswa pendidikan Geografi. 



2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kuliah Kerja Lapangan I, terhadap 

prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada mahasiswa 

geografi tentang pengaruh Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I sebagai salah satu metode 

pembelajaran geografi secara kontekstual, yang langsung memberi  pengalaman dan 

pengetahuan secara konkrit dan nyata pada siswa terhadap teori yang didapat di 

dalam kelas. Selain manfaat di atas dengan penelitian ini diharapkan  mahasiswa akan 

lebih memaksimalkan  pelaksanaan  Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan melihat 

teori yang didapat selama perkuliahan baik yang sifatnya fisik maupun sosial, 

mengingat waktu pelaksanaan Kulih Kerja Lapangan (KKL) yang sangat singkat dan 

bobot SKS yang kecil. 

 

F. Sistematika Skripsi 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan meliputi: judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Bab I. Pendahuluan yang meliputi: latar belakang permasalahan, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 



Bab II. Landasan teori dan perumusan hipotesa yang meliputi: belajar, 

pembelajaran, metode mengajar, pendekatan kontekstual, tinjauan mengenai Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) dan hipotesa. 

Bab III. Metodologi penelitian meliputi: metode penentuan objek penelitian, 

metode pengumpulan data, alat pengumpul data, metode analisis data. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: kualitas ketujuh 

komponen pembelajaran kontekstual pada waktu KKL I, tanggapan dan hasil belajar  

KKL I Geografi, hubungan dan pengaruh hasil belajar Geografi (fisik dan sosial) 

terhadap KKL I, hubungan dan pengaruh hasil belajar KKL I dan hasil belajar 

Geografi terhadap prestasi belajar mahasiswa. dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab  V.  Penutup yang meliputi: simpulan dan saran. 

3. Bagian akhir skripsi yang meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA 

 
A. Belajar 

Ausuabel (dalam Dahar, 1989:21) mengklasifikasikan belajar ke dalam dua 
dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran 
yang disajikan pada siswa melalui penerimaan. Dimensi kedua menyangkut, cara 
bagaimana siswa dapat mengaitkan pada struktur kognitif yaitu: fakta-fakta, konsep-
konsep, generalisasi-generalisasi yang telah di pelajari dan diingat oleh siswa.  

 
Dari uraian Ausuabel tersebut diketahui bahwa belajar bermakna merupakan 

suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. 

Menurut Sudjana (1996:11) belajar merupakan proses aktif. Belajar adalah 
proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah 
suatu proses yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat melakukan berbagai 
pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang 
dipelajari. 

 
Menurut Suparno (1997:10) para kontruktifis mempunyai pandangan bahwa 

belajar merupakan proses aktif pelajar dalam mengkontruksi arti baik dalam bentuk 
teks, dialog, pengalaman fisis maupun pengalaman lainya. Belajar juga merupakan 
proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang di 
pelajari dengan pengertian yang sudah di miliki seseorang sehingga pengertiannya 
dikembangkan.  
 
Proses tersebut antar lain bercirikan sebagai berikut. 

 
1) Belajar berarti bermakna 

Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan 

alami. Konstruksi arti itu di pengaruhi oleh pengertian yang telah ia miliki. 

2) Konstruksi arti (membangun makna) merupakan proses yang terjadi secara terus 

menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan baru diadakan 

rekonstruksi baik secara kuat atau lemah. 



3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih suatu 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 

bukanlah hasil perkembangan melainkan perkembangan itu sendiri, suatu 

perkembangan yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran 

seseorang. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam 

keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi ketidakseimbangan 

adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. 

5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan 

lingkungannya 

6) Hasil belajar seseorang tergantung pada  apa yang telah diketahuinya. 

Jika hakekat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan 

tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar  

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari perubahan itu atau sekurang-

kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam 

dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil balajar perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus 

menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan 

perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar 

berikutnya. 

 



c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju 

untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian 

semakin  banyak usaha belajar itu dilakukan, makin baik perubahan yang 

diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi 

dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 

d. Perubahan dalam belajar  bukan bersifat sementara 

Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat tetap 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena yang akan dicapai. 

Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, ketrampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya (Bahri Syaiful, 2002:15-17).  

 

B. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan yang memberikan suasana 

bagi tumbuh dan berkembangnya proses belajar, oleh karena itu pembelajaran bersifat 

rekayasa perilaku, maka proses tersebut terikat pada tujuan. 

Pengertian pembelajaran secara khusus, menurut Darsono (2000, 24-25) 

adalah sebagai berikut: 



1) Menurut teori kognitif pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang 
sedang dipelajari. Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif 
yang menekankan pada kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang 
sedang belajar. 

2) Menurut teori Humanistik pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 
siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan 
minat dan kemampuannya.Tentu saja kebebasan yang dimaksud tidak keluar dari 
kerangka belajar. Pembelajaran yang bersifaat Humanistik ini mungkin sukar 
menerapkan secara penuh, mengingat kondisi social dan budaya yang tidak 
menunjang. Setidaknya guru yang humanis atau siapapun guru tersebut dengan 
humanistik dapat memberikan layanan belajar yang menyenangkan bagi siswa, 
sedangkan bahan belajar tetap berasal dari kurikulum yang berlaku, hanya gaya-
gaya mengajar dengan penuh tekanan dan ancaman dapat dikurangi bahkan 
dihilangkan. 

3) Menurut teori Gestalt pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi 
pelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya atau 
mengaturnya menjadi suatu (gestalt) pola bermakna. Bantuan guru untuk 
mengaktualkan potensi, mengorganisir yang terdapat dalam diri siswaa. 

4) Menurut Teori Behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah 
laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi 
stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap 
latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan (reinforcement) penguatan.  

 
Dari beberapa pengertian pembelajaran, maka ciri-ciri pembelajaran adalah 

sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar 

3) Pembelajaran dapat menyediakan  bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat mengunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana siswa yang aman dan menyenangkan 

bagi siswa 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa menerima pelajaran, baik secara fisik maupun 

psikologis. 



C. Metode Mengajar 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, metode dalam mengajar banyak macamnya, antara lain: metode 

ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode 

menemukan, metode kontekstual dan lain-lain. 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar antara lain adalah: 

1) Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsi 

Perumusan tujuan akan mempengaruhi kemampuan pada diri anak didik, 

proses pengajaran dan penyeleksian metode yang akan digunakan. Metode yang 

dipilih harus sejalan dengan taraf  kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap 

anak didik. Artinya metodelah yang harus tunduk kepada tujuan dan bukan 

sebaliknya. Kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan maka metode 

harus mendukung sepenuhnya. 

2) Peserta didik dengan berbagai  tingkat kematangan 

Peserta didik adalah manusia yang melaksanakan pendidikan. Masing-masing 

peserta didik mempunyai perbedaan latar belakang kehidupan, aspek biologis, 

intelektual dan psikologis. Keadaan ini mempengaruhi pemilihan dan penentuan 

metode yang akan digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif 

dalam waktu yang relatif lama. Demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah 

dirumuskan. Dengan demikian jelas bahwa kematangan peserta didik yang bervariasi 

mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran. 

 

 



3) Situasi dengan berbagai keadaan 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama 

dari hari ke hari. Maka seorang guru harus dapat memilih metode mengajar yang 

sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Jadi situasi yang diciptakan guru 

mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar 

4) Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitas 

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di 

sekolah, lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode 

mengajar. 

5) Pribadi guru serta kemampuan  profesionalnya yang berbeda 

Setiap guru mempunyai kepribadian, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman mengajar yang berbeda. Ada guru yang suka berbicara, tetapi ada juga 

yang kurang suka berbicara. Seorang guru yang bertitel sarjana pendidikan berbeda 

dengan guru yang sarjan bukan pendidikan. Penguasaan terhadap jenis metode 

mengajar menjadi kendala bagi mereka yang bukan berlatar belakang pendidikan 

guru.  

Dengan diberlakukanya Kurikulum Berbasis Kompetensi pengunaan metode 

Contextual Teaching and Learning dirasa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

dalam kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu pendekatan kontekstual 

mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut: 

 

 



1) Proses belajar 

a. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkontruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 

b. Anak belajar mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari 

pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 

c. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi 

dan tercermin pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang mendalam. 

d. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi 

yang terpisah, tetapi mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan. 

e. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. 

f. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

g. Proses belajar dapat mengubah struktur otak (menurut pendekatan kontekstual 

dalam Depdiknas, 2003: 2). Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring 

dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan ketrampilan seseorang. 

2) Transfer belajar 

a. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. 

b. Ketrampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas, atau 

sempit, sedikit demi sedikit. 

c. Penting bagi siswa mengetahui untuk apa ia belajar dan bagaimana ia 

menggunakan pengetahuan dan ketrampilan itu. 

 

 



3) Siswa sebagai pembelajar 

a. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan 

seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar hal-hal baru dengan 

cepat. 

b. Anak-anak mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal 

yang sulit, strategi belajar amat penting. 

c. Peran orang dewasa membantu menghubungkan antara yang baru dan yang 

sudah diketahui. 

d. Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan dan menetapkan ide mereka sendiri, dan 

menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. 

4) Pentingnya lingkungan belajar 

a. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. 

b. Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan 

pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan 

hasilnya. 

c. Umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian ang 

benar. 

d. Perlu menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok 

(Menurut Pendekatan Kontekstual dalam Depdikbud, 2003:3-5 ) 

 

 

 



D. Pendekatan kontekstual (Contekstual Teaching and Learning) 

Hakikat pembelajaran kontekstual (Contekstual Teaching and Learning) 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual (Contekstual Teaching and 
Learning) adalah konsep pembelajaran yang intinya membantu guru untuk 
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa dan 
mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya 
dalam kehidupan mereka sehari-hari (Depdiknas, 2003:5). 

 
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa 

menguatkan, memperluas dan menerapkan pengetahuan dan ketrampilan mereka 

dalam berbagai macam tatanan di sekolah serta diluar sekolah agar dapat 

memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual  bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang secara 

fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Proses 

pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk siswa belajar dan mengalami, 

bukan transfer pengetahuan dari guru pada siswa. Pemaduan materi pelajaran dengan 

konteks keseharian siswa di dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual akan 

menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang kuat dan mendalam sehingga siswa kaya 

tentang pemahaman masalah dan cara menyelesaikanya. Dalam hal ini siswa perlu 

mengerti makna belajar, apa manfaatnya bagi kehidupan dan bagaimana cara  

mencapainya. Mereka harus sadar bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi 

hidupnya sehingga mereka dapat menempatkan diri untuk membekali hidupnya nanti. 

Mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya 

mencapainya. Dalam upaya ini mereka memerlukan guru sebagai pengaruh dan 

pembimbing. 



Menurut Lie (dalam Depdiknas, 2002:1-2) transfer adalah kemampuan untuk 

berfikir dan berargumentasi tentang situasi baru melalui pengunaan pengetahuan 

awal, ia dapat berkonotasi positif dalam pemecahan masalah, melalui pengunaan 

pengetahuan awal yang dimilikinya. Pendekatan kontekstual merupakan strategi 

pembelajaran yang mendekatkan pengetahuan yang diperoleh siswa dengan 

pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kelas kontekstual tugas guru 

adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan. Tugas guru lebih berurusan dengan 

strategi dari pada membari informasi, mengelola kelas, sebagai sebuah tim yang 

bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Pengetahuan 

dan ketrampilan dapat di temukan oleh siswa bukan dari kata guru. Pendekatan 

kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran, seperti strategi pembelajaran yang 

dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran barjalan lebih produktif dan 

bermakna. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum 

dan tatanan yang ada. Kunci dasar pembelajaran  kontekstual yng mengacu pada: 

a) Pembelajaran bermakna 

Dalam hal ini pemahaman relavan dan penilaian pribadi sangat terkait dengan 

kepentingan siswa dalam mempelajari isi materi pelajaran. Pembelajaran dirasa 

sangat terkait dengan kehidupan nyata siswa, mengerti manfaat isi pembelajaran, 

jika mereka marasakan kepentingan untuk belajar demi kehidupan dimasa yang 

akan datang. 

b) Penerapan pengetahuan 

Jika siswa telah mengalami apa yang dipelajari maka siswa akan dapat 

menerapkannya dalam tatanan kehidupan. 



c) Berpikir tingkat tinggi 

Siswa diminta untuk berfikir kritis dalam pengumpulan data, pemahaman suatu 

isu dan pemecahan suatu masalah. 

d) Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada standar 

Isi pembelajaran dikaitkan dengan standar local, nasional, dan pembelajaran 

IPTEK serta dunia kerja. 

e) Responsif terhadap budaya 

Guru harus memahami dan menghormati nilai, kepercayaan siswa sesama rekan 

guru dan masyarakat tempat ia mendidik. 

f) Penilaian authentic 

Berbagai macam strategi penilaian digunakan untuk mengetahui hasil belajar  

siswa  yang sesungguhnya. Strategi tersebut meliputi: penilian atas proyek atau 

kegiatan siswa, PR, kuis, presentasi atau penampilan siswa dan hasil tes tertulis 

serta memberikan kesempatan pada siswa untuk ikut aktif  berperan serta dalam 

menilai pembelajaran mereka sendiri. 

Pendekatan kontekstual mempunyai tujuh komponen yang terintegrasi dalam 

suatu rencana pembelajaran.Tujuh komponen tersebut 

a. Konstruktifisme 

Teori belajar tentang konstruktifisme menyatakan bahwa siswa  harus 
membangun pengetahuan di dalam benak mereka sendiri. Setiap pengetahuan 
dapat dikuasai dengan baik, jika siswa secara aktif mengkontruksi pengetahuan 
didalam pikiranya. Konstruktifisme merupakan landasan berpikir atau filosofi 
pendekatan kontekstual yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 
sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas dan tidak secara tiba-
tiba. Pengetahuan bukan seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap diambil 
atau diingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 



melalui pengalaman nyata. Oleh karena itu pengetahuan menjadi proses 
mengkontruksi bukan menerima pengetahuan (Depdiknas, 2003:10). 

 
b. Menemukan (inquiri) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 
kontekstual. Pengetahuan dan ketrampilan siswa diperoleh bukan dari hasil 
mengingat separangkat fakta tapi  hasil dari menemukan sendiri. Siklus 
inquiri:merumuskan masalah, observasi, bertanya, mengajukan dugaan 
(hipotesis), pengumpulan data dan menyimpulkan (Depdiknas, 2003:13). 

 
c. Bertanya (Questioning) 

Adalah strategi pembentukan pendekatan kontekstual. Bagi siswa bertanya 
merupakan kegiatan penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis 
inquiri, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, 
dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui (Depdiknas, 
2003:16). 

 
d. Pemodelan (modeling) 

Pemodelan adalah kegiatan pemberian model dengan tujuan untuk 
membahasakan gagasan yang kita pikirkan, mendemonstrasikan bagaimana kita 
menginginkan para siswa untuk belajar atau melakukan sesuatu yang kita 
inginkan  (Depdiknas, 2003:15). 

 
e. Masyarakat belajar 

Adalah kegiatan pembelajaran yang memfokuskan aktivitas berbicara dan 
berbagai pengalaman dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dengan “sharing” 
antar teman sekelompok dan antara yang tahu dengan yang tidak tahu 
(Depdiknas, 2003:18). 

 
f. Refleksi 

Adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir 
kebelakang tentang apa yang sudah dilakukan masa lalu. Refleksi merupakan 
respon terhadap kejadian, aktifitas atau pengetahuan yang baru diterima. 
Pengetahuan yang baru diperoleh oleh siswa di kelas melalui konteks 
pembelajaran, yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Guru membantu  
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan 
pengetahuan yang baru (Depdiknas, 2003:18). 

 
 
 



g. Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

Adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberi gambaran 

perkembangan belajar siswa. Penilaian dilakukan bersama secara terintegrasi dari 

kegiatan pembelajaran. Data yang dikumpulkaan harus dari kegiatan yang nyata 

yang dikerjakan siswa pada proses pembelajaran. Penilaian authentic didasarkan 

pada pengetahuan dan ketrmpilan yang diperoleh siswa. Beberapa karakteristik 

penilaian authentic antara lain: 

1) Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran 

2) Dapat digunakan untuk formatif dan sumatif 

3) Yang diukur adalah ketrampilan dan penampilannya bukan menginggat fakta 

4) Berkesinambungan 

5) Terintegrasi 

6) Dapat digunakan sebagai feed back 

(Depdiknas,2003:10-20) 

 

E. Tinjauan mengenai Kuliah Kerja Lapangan 

1. Kuliah Kerja Lapangan 

a. Pengertian Kuliah Kerja Lapangan 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu kegiatan penunjang 
pengembang materi kuliah dalam kelas, yang memiliki peran cukup penting dan 
strategis. Mengingat kajian mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial  banyak 
membutuhkan kajian –kajian di lapangan, maka dengan sendirinya sangat kurang 
memadai jika kajian-kajian kuliah itu hanya berlangsung di dalam kelas 
(Pedoman Akademik, 2003-2004:52). 

 
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah suatu kegiatan ilmiah berupa kajian 

materi perkuliahan dengan mengunakan pendekatan keilmuan terhadap objek 



yang terkait dengan Fakultas Ilmu Sosial yang ada di dalamnya. Kegiatan tersebut 

dilakukan secara bersama-sama antara mahasiswa dan dosen pembimbing di 

lapangan. 

b. Tujuan  

Melalui keikutsertaanya dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, 

diharapkan para mahasiswa akan memperoleh bekal pengetahuan yang mantap 

dan terampil, khususnya yang berkenaan dengan penerapan konsep, teori, istilah 

yang diperoleh di bangku kuliah. Dengan demikian para mahasiswa tidak hanya 

mengenal definisi suatu istilah dengan cara menghafal saja, namun dapat 

mengenali dan mengidentifikasinya dalam aktivitas yang sesungguhnya. 

c. Objek dan Frekuensi 

Kuliah Kerja Lapangan dilakukan sebanyak tiga kali untuk program S1, 

dua kali untuk program D3, dan satu kali untuk program transfer. Objek 

ditentukan bersama antara dosen dan mahasiswa, dengan cara melakukan pilihan 

objek yang sesuai dengan kajian mata kuliah dari masing-masing program studi. 

d. Bentuk dan Kegiatan 

Bentuk dan kegiatan KKL dapat dibagi menjadi tiga bentuk kegiatan, 

yaitu: 

1) Tahap persiapan 

Bentuk kegiatan pada tahap persiapan adalah merencanakan kegiatan 

yang meliputi: penyusunan kepanitiaan, penentuan objek, dan penentuan topik 

yang akan dikaji. Sesudah topik ditentukan, setiap kelompok merumuskan 



masalah dan penyusunan proposal untuk kegiatan penelitiannya di lapangan. 

Tahap persiapan diakhiri dengan kegiatan pembekalan. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pelaksanaan KKL di lapangan untuk 

menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam proposal. 

3) Tahap Akhir 

Bentuk kegiatan tahap akhir adalah penyusunan laporan, evaluasi dan 

diakhiri dengan kegiatan seminar hasil KKL. 

e. Lama Kegiatan 

Lama kegiatan minimal dua hari di lapangan untuk objek kajian,dengan 

perincian 1 (satu) hari minimal 6 (enam) jam kegiatan lapangan, dan untuk 

kegiatan di kampus kurang lebih dua bulan dengan jenis kegiatan meliputi: kajian 

lokasi KKL, perumusan masalah, penyusunan instrumen, pembekalan, 

penyusunan laporan, seminar dan evaluasi kegiatan. 

f. Peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

Peserta KKL adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial pada masing- masing 

jurusan dari berbagai program studi dan jenjang (D3,S1 reguler dan transfer) yang 

terdaftar dan melakukan registrasi. Bobot KKL disesuaikan dengan jenjang dan 

program studi masing-masing. 

g. Pembiayaan 

Kegiatan KKL dibiayai dari swadaya mahasiswa, ditambah dengan 

bantuan dari fakultas. 

 



h. Penilaian 

Nilai KKL terdiri dari tiga jenis. Nilai pertama berkaitan dengan 
penguasaan mahasiswa terhadap materi yang di-KKL-kan (pembimbing 1). Nilai 
kedua berkaitan dengan laporan KKL kelompok (pembimbing 2), dan nilai ketiga 
berkaitan dengan partisipasi dalam mengikuti KKL (pembimbing 3) menurut 
(Pedoman Akademik, 2003-2004:52-56) 

 
2. Kuliah Kerja Lapangan yang dilaksanakan Jurusan Geografi 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan instruksional yang 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seperti UNNES. Hakekat geografi adalah 

digali dari lapangan  yang nyata, dapat memberikan kesan yang baik bagi yang 

mempelajarinya. Oleh karena itu Kuliah Kerja Lapangan merupakan metode 

mengajar yang mengembangkan ketiga domain (afektif, kognitif dan psikomotorik) 

sesuai dengan hakekat geografi dan objek geografi yaitu geosfer (litosfer, hidrosfer, 

biosfer, atmosfer) sehingga konsep esensial geografi dapat dipahami. Dengan 

kegiatan KKL maka para mahasiswa akan mampu menemukan sendiri dan dari pokok 

bahasan di kelas akan dipraktekan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk 

mencapai kegiatan tersebut dibutuhkan waktu yang tidak sama lamanya, waktu 

kegiatan di lapangan bergantung pada tujuan dan jarak tempat yang menjadi objek 

kajian, mungkin beberapa jam atau bahkan beberapa hari.  Pelaksanaan kegaitan KKL 

I adalah dalam rangka mempelajari dan mengaplikasikan sesuatu dari beberapa mata 

kuliah, yang mana dalam satu kali kegiatan lapangan bisa digunakan untuk 

bermacam-macam ilmu dan dapat mencapai tujuan yang berbeda-beda, dari beberapa 

disiplin ilmu. Melalui pelaksanaan KKL pada proses belajar mengajar geografi dasar 

mental mahasiswa yang meliputi dorongan dapat di bina dan dikembangkan seperti: 

 



a. Dorongan ingin tahu (sense of curiosity) 

b. Dorongan minat (sense of interest) 

c. Dorongan ingin membuktikan kenyataan (sense of reality) 

d. Dorongan ingin menemukan sendiri gejala dilapangan (sense of discovery). 

(Irawan Merta, 2003:13)  

Dalam penelitian ini difokuskan pada KKL I yaitu daerah Mrapen, Bleduk 

Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang 

Tritis di Bantul. Pada KKL I pengamatan dan pengukuran lebih menekankan pada 

Geologi, Geomorfologi dan kondisi sosial ekonomi yang meliputi: 

a. Kondisi batuan dan fisik batuan 

b. Kondisi tanah  

c. Penggunaan lahan  

d. Kondisi social ekonominya (Palangan, 2000:5) 

 

F. Geografi Fisik dan Geografi Sosial 

1. Geografi fisik 

Geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari tentang element penting dalam 

lingkungan fisik manusia (Strahler, hal 3). 

Cabang dari ilmu alam yang termasuk dalam Geografi fisik adalah atmosfer, 

pengetahuan mengenai meteorologi dan klimatologi, oceanografi fisik, geologi, 

pengetahuan tanah, ekologi tumbuhan, biogeografi, dan geomorfologi (Strahler, hal 

3). 



Untuk Geografi fisik, mata kuliah yang telah diambil mahasiswa  semester 

satu dan dua terdiri dari: Geologi, Praktikum Geologi, Geomorfologi, Praktikum 

Geomorfologi, Meteorologi Klimatologi, Praktikum Meteorologi Klimatologi, 

Geografi tanah, Praktikum Geografi tanah, Oceanografi. 

2. Geografi sosial 

Geografi sosial sebagai suatu ilmu social yang memandang manusia sebagai 

objek telaahnya atau dapat dikatakan menempatkan manusia dipusat telaahnya 

(Daldjoeni, 1997:82). 

Untuk Geografi sosial, mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa semester 

satu dan dua terdiri: Geografi social dan Geografi penduduk atau Demografi. 

 

G. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka teoritik diatas hipotesa penelitian ini adalah ”Ada 

pengaruh hasil belajar  Geografi (fisik dan sosial) mahasiswa (X2), terhadap hasil 

belajar KKL I Geografi (X1), dan pengaruh terhadap prestasi belajar (Y) mahasiswa 

pendidikan Geogarfi (IP).” 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penentuan Obyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang kuantitatif meliputi kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dan semua kumpulan yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifatnya (Sudjana, 2002:6). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan geografi 

anagkatan 2001, 2002, 2003 dari prodi pendidikan geografi yang berjumlah 144 

mahasiswa, dan terbagi menjadi 3 kelas prodi pendidikan geografi (S1). 

2. Sampel 

Sampel merupakan sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi 

atau sebagian dari populasi (Sutrisno Hadi. 1994. 211). Sedangkan Suharsimi 

Arikunto (1997:109) mengemukakan “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. Dalam menentukan besar kecilnya sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini tidak ada aturan yang berlaku. Mengingat besarnya populasi yang ada 

maka, perlu diambil sampel.  

Untuk menentukan sampel ini, harus representatif agar dapat mencerminkan 

atau mewakili populasi.  Suharsimi Arikunto (1997:120) menjelaskan: “Untuk 

sekedar ancer-ancer maka apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik di 

ambil semua, sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi .Selanjutnya jika 

subjeknya lebih dari 100 dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25%”. 



Dilihat dari populasi di atas, maka dapat dilihat bahwa populasi yang ada tiap 

kelas tidak sama dan jumlah populasi yang ada sangat banyak. Untuk mempermudah 

penelitian namun tetap menghasilkan penelitian yang baik maka perlu diambil 

sampel. Untuk memperoleh sampel yang representatif agar dapat mencerminkan atau 

mewakili populasi penelitian maka menggunakan teknik pengambilan sampel 

proposional random sampling. Namun karena populasinya berupa kelas-kelas yang 

berbeda semesternya, maka untuk mendapatkan sampel yang representatif, sampel ini 

diambil dengan sampling berstrata .Sampling berstrata ditentukan berdasarkan 

karakteristik tertentu, sedemikian sehingga strata ini menjadi homogen. (Sudjana, 

2002 : 172). 

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

ditetapkan sebanyak 20% dari 144 mahasiswa adalah 29 mahasiswa. Dalam 

penelitian ini sampel dipilih 20% dari masing-masing kelas  dari tiap angkatan, 

dengan cara acak. Adapun rincian sampel sebagai berikut: 

 
Tabel  1. Jumlah Sampel Prodi Pendidikan Geografi 

Tahun Jumlah Mahasiswa Sampel 20% 
2001 40 8 mahasiswa 
2002 33 7 mahasiswa 
2003 71 14 mahasiswa 

Jumlah 144 29 mahasiswa 
Sumber : Data Monografi Jurusan Geografi, 20005 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian diartikan sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1997: 99) 



Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

kuliah kerja lapangan sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual dalam 

meningkatkan prestasi mahasiswa maka.  

a. Variabel  bebas (X1) : Hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan I mahasiswa di 

Mrapen, Bleduk Kuwu, Pegunungan Kendeng, dan Parang Tritis di Bantul.  

Variabel bebas (X2) : Hasil  belajar  Geografi yang terbagi dua kelompok yaitu: 

hasil belajar Geografi fisik (X1.2) yang terdiri dari mata kuliah: Geologi, 

Praktikum Geologi, Geomorfologi, Praktikum Geomorfologi, Meteorologi 

Klimatologi, Praktikum Meteorologi Klimatologi, Geografi tanah, Praktikum 

Geografi tanah dan Oceonografi, sedangkan Kemampuan hasil  belajar  Geografi 

sosial (X2.2)  terdiri dari Geografi sosial dan demografi. 

b. Variabel terikat (Y): Prestasi belajar geografi mahasiswa pendidikan geografi, 

yang diperoleh dari Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang dijadikan sampel. 

Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat digambarkan 

dengan skema di bawah ini. 

 

 

 

 
Gambar 2. Skema Hubungan Antar Variabel 

Keterangan : 

1. X1 merupakan variable terikat untuk X2.1 dan X2.2 

2. Y merupakan variabel  terikat untuk X1 dan X2 

Geografi fisik (X2.1) 
 
Gegrafi sosial (X2.2) 

Hasil belajar KKL I 
Geografi (X1)  Prestasi belajar 

(Y) 



B. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data 

yang diperlukan guna mengungkap variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Kuesioner 

Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden, guna mendapatkan 

jawaban. Kuesioner yang dimaksud adalah angket dalam bentuk pilihan ganda 

dengan bentuk jawaban tertulis. Tujuan dari pengumpulan data menggunakan 

kuesioner ini, untuk mendapatkan data  tanggapan mahasiswa mengenai  ke-7(tujuh) 

komponen pembelajaran kontekstual pada waktu Kuliah Kerja Lapangan, 

pengetahuan dan tanggapan  mahasiswa tentang Kuliah Kerja Lapangan Geografi 

sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual.                                                                                  

2. Dokumentasi 

Merupakan metode untuk memperoleh data berdasarkan dokumen atau barang 

tertulis. Metode dokumentasi penelitian ini untuk mengumpulkan data nilai geografi 

fisik, geografi sosial, nilai KKL, dan nilai prestasi belajar geografi (IP) mahasiswa 

(Arikunto, 1997:206). 

 

C. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan 

nilai (kemampuan hasil belajar). Sebelum digunakan, angket tersebut diuji  cobakan 

pada mahasiswa diluar sampel penelitian. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui 

validitas dan reabilitas angket. 



Langkah-langkah yang diambil dalam uji coba angket adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Membuat kisi kisi angket 

b. Membuat pertanyaan sesuai dengan kisi kisi 

2. Tahap Pelaksanaan 

Uji coba dilaksanakan kepada mahasiswa jurusan Geografi, Prodi Pendidikan 

Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Uji coba ini diikuti 10 

mahasiswa. 

3. Tahap Analisis 

Analisis yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

instrumen. 

a. Validitas Angket 

Untuk mengetahui validitas masing masing butir angket digunakan rumus 

korelasi produk moment yang dikemukakan oleh Pearson. 

rxy = 
{ }{ }2222 Y)(YNX)(XN

Y)X)((-XYN
∑−∑∑−∑

∑∑∑  

Keterangan : 

rxy     : Besarnya validitas soal 

N     : Jumlah peserta test 

∑X : Jumlah skor butir 

∑Y : Jumlah skor total 
( Arikunto, 1997 : 210) 

 



Kriteria kevalidan: soal dikatakan valid jika rhitung lebih besar dari pada rtabel.  

Untuk kevalidan masing-masing item seperti dijelaskan pada (lampiran 4).  

b. Reabilitas Angket 

Suatu angket dikatakan reabel jika angket tersebut memberikan indikasi yang 

stabil dan konsisten dari karakteristik yang diteliti. Untuk mengetahui reabilitas 

angket dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha sebagai berikut : 
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 Keterangan : 

r11  : reabilitas angket 

k    : banyaknya butir angket 

∑σ2  : jumlah varians butir 

σt
2  : varians total  

Berdasarkan hasil analisis reabilitas instrument seperti pada lampiran 8, 

menunjukkan bahwa instrument tersebut mempunyai koefisien reabilitas (nilai r11) 

pada interval 0.8 – 1.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut 

mempunyai reabilitas yang tinggi. 

 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif  dengan  persentase,  dan  analisis  regresi.  Deskriptif kuantitatif 



persentase digunakan untuk menggambarkan variabel yang diteliti dengan 

menggunakan angket. Deskriptif yang pertama mengenai  tanggapan ketujuh 

komponen pembelajaran kontekstual dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I, serta 

tanggapan dan  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi, sedangkan 

analisis regresi untuk  menguji hipotesa atau mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

nyata antara hasil belajar Geografi (fisik dan sosial) terhadap hasil belajar KKL I, 

sedangkan hasil regresi yang kedua antara hasil belajar  KKL I (X1) dan hasil belajar 

Geografi (X2) terhadap prestasi belajar (Y). 

 Analisis regresi ini, terdiri dari beberapa tahap yaitu, menentukan persamaan 

regresi, uji keberartian (besarnya kontribusi dan pengaruh) persamaan regresi 

menggunakan uji t maupun uji F, menentukan koefisian korelasi dan determinasi. 

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Data tanggapan mahasiswa mengenai tujuh komponen pembelajaran kontekstual 

1) Dari data angket yang didapat berupa data kualitatif. Agar data  tersebut dapat 

dianalisis,  maka harus di ubah menjadi kuantitatif  (Arikunto Suharsimi. 2002: 

96). Menguantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberi tingkat skor 

untuk masing-masing jawaban sebagai berikut : 

Jawaban option a. diberi skor 4 

Jawaban option b. diberi skor 3 

Jawaban option c.  diberi skor 2 

Jawaban option d.  diberi skor 1 

Sedangkan kategori untuk masing-masing skor adalah sebagai berikut: 



Skor 4 kategori    sangat baik  

Skor 3 kategori    baik 

Skor 2 kategori     kurang baik 

Skor 1 kategori     sangat kurang baik 

2) Menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada pada masing-

masing komponen 

3) Dari hasil perhitungan dalam rumus, akan dihasilkan angka dalam bentuk 

persentase. Adapun rumus untuk analisi deskriptif persentase adalah sebagai 

berikut : 

DP  :  %100X
N
n  

(Hadi Sutrisno, 1994 : 184) 

DP : Skor yang diharapkan 

N    : Jumlah skor maksimal 

n     : jumlah skor yang diperoleh 

4) Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga 

digunakan analisis persentase. Hasil analisis dipersentasekan dengan tabel kriteria 

deskriptif persentase. Kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 

kualitatif. 

Langkah-langkah perhitungan 

1) Menetapkan skor tertinggi 

Skor tertinggi diperoleh dari hasil perkalian antara skor tertinggi alternatif 

jawaban, jumlah item dan jumlah responden 



2) Menetapkan skor terrendah  

Skor terendah diperoleh dari hasil perkalian antara skor terrendah 

alternatif jawaban, jumlah item dan jumlah responden. 

3) Menentukan persentase terendah dan presentase tertinggi 

Persentase terendah dicari dengan cara : 

= %100x
tertingginilaiskorxrespondenxitem
terendahnilaiskorxrespondenxitem

∑ ∑
∑ ∑  

Persentase terendah : 

= %100
42914
12914 x

xx
xx  

Persentase tertinggi dicari dengan cara  

= %100x
tertingginilaiskorxrespondenxitem
tertingginilaiskorxrespondenxitem

∑ ∑
∑ ∑  

Persentase tertinggi: 

= %100
42914
42914 x

xx
xx  

4) Menetapkan rentang persen 100% - 25% = 75% 

5) Menetapkan interval  75% : 4 = 18,75% 

Dari langkah di atas, kemudian dibuat tabel deskriptif persentase 

Tabel. 2.  Kriteria Deskriptif persentase ketujuh komponen pembelajaran 
kontekstual. 

Interval Keterangan 
25%        ≤ skor ≤ 43,75% Sangat kurang 
43,75%   < skor ≤ 62,5% Kurang 
62,5%     < skor ≤ 81,25% Baik 
81,25% < skor ≤ 100% Sangat baik 

 



b.  Deskriptif data yang kedua mengenai tanggapan dan hasil belajar KKL 

mahasiswa  

Langkah-langkahnya: 

Jawaban a. diberi skor 4  

Jawaban b. diberi skor 3  

Jawaban c. diberi skor 2 

Jawaban d, diberi skor 1 

Kemudian dari hasil skor tiap item dijumlah dan di presentasekan. 

1. Mencari Persamaan Regresi 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus:  

boY :
∧

+b1 x1 +b2 X2 

dimana :  

b1  =  
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )221
2
2

2
1

2211
2
2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

xxxx

yxxxyxx
 

b2  =  
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )221
2
2

2
1

1212
2
1

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

xxxx

yxxxyxx
 

bo  = 2211 XbXbY −−   (Sudjana, 2002:349) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila F hitung > F tabel, dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = n - k - 1. 

2. Menguji keberartian (besarnya kontribusi dan pengaruh) persamaan regresi ganda 

Untuk menguji keberartian (besarnya kontribusi dan pengaruh) persamaan regresi 

ganda digunakan rumus: 



res

reg

KT
KT

F =  

dimana: 

k
JK

KT reg
reg =  

1−−
=

kn
JKKT res

res  

∑∑ += yxbyxbJKreg 2211  

∑ −= regres JKyJK 2  (Sudjana, 2002: 394) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila Fhitung > Ftabel, dengan dk pembilang 

= k dan dk penyebut = n–k–1. 

Hasil uji keberartian antara hasil belajar Geografi  (fisik dan sosial) terhadap hasil 

belajar KKL I Geografi di peroleh F hitung = 1,865, yang berarti F hitung < F 

tabel. Ini artinya syarat untuk analisis regresi tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa 

dilanjutkan ketahap berikutnya. 

Hasil uji keberartian antara hasil belajar KKL I Geografi dan hasil belajar  

Geografi terhadap prestasi belajar di peroleh F hitung = 50,241, yang berarti F 

hitung > F tabel. Ini artinya syarat untuk analisis regresi  terpenuhi, sehingga bisa 

dilanjutkan ketahap berikutnya. 

3. Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus : 

R  =  
∑ 2y
JKreg  



Koefisien korelasi ganda  (R) antara hasil belajar KKL I Geografi  dan 

hasil belajar Geografi  terhadap prestasi belajar  sebesar 0,891. Ini menunjukkan 

tingkat hubungan yang tinggi 

4. Menentukan Koefisien Determinasi Ganda 

Koefisien determinasi ganda digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh secara simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y. Koefisien determinasi 

ini dapat dilihat dari kuadrat koefisien korelasi ganda. 

Koefisien determinasi ganda antara hasil belajar KKL I Geografi  dan hasil 

belajar Geografi terhadap prestasi belajar sebesar 0,794. 

5. Menentukan Koefisien Korelasi Parsial 

a. Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X1 dan Y apabila X2 

dikontrol dengan rumus: 

ry1.2  =  ( )( )2
12

2
2

1221

11 rr

rrr

y

yy

−−

−
 

Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus: 

t =   
2

2.1

2.1

1

3

y

y

r

nr

−

−
 

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t > t tabel dengan dk = n-3. 

b. Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y apabila X1 

dikontrol digunakan rumus : 

ry2.1  = ( )( )2
12

2
1

2,112

11 rr

rrr

y

yy

−−

−
 

 



Untuk menguji keberartiannya digunakan rumus : 

t  =   
2

1.2

1.2

1

3

y

y

r

nr

−

−
 

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t > t tabel dengan dk = n-3. 

Koefisien korelasi untuk hasil belajar KKL I Geografi  thitung = 2.789 

Sedangkan koefisien korelasi untuk hasil belajar Geografi thitung = 9.575. 

7. Menentukan Koefisien Determinasi Parsial 

Koefisien determinasi parsial, digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari masing masing variabel bebas. Koefisien determinasi ganda ini 

dapat dilihat dari kuadrat koefisien korelasi parsialnya. Untuk perhitungannya 

mengunakan SPSS release 10 for windows. 

 Koefisien determinasi untuk hasil belajar  KKL I Geografi sebesar 23,04%, 

sedangkan koefisien determinasi untuk hasil belajar Geografi sebesar 77, 97%. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab IV ini diuraikan tentang deskristif data, hasil analisis data dan 

pembahasan. Deskriptif data dijelaskan tentang bagaimana tanggapan mahasiswa 

mengenai ketujuh komponen pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) I, dan data mengenai tanggapan  dan kemampuan hasil 

belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi sebagai metode pembelajaran 

kontekstual. Analisis data dalam penelitian ini untuk menguji hipotesa yaitu 

menggunakan analisis regresi. 

Kualitas ketujuh komponen pembelajaran kontekstual pada saat KKL I Geografi. 

Hasil pengambilan data tentang tanggapan mahasiswa mengenai 7 (tujuh) 

komponen pembelajaran kontekstual yang mencakup: kontruktifisme, menemukan 

(inquiry), bertanya (questioning), model (modeling), refleksi, masyarakat belajar, dan 

penilaian yang sebenarnya (authentic assessment). Diukur mengunakan angket 

dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 4, sehingga secara umum kriteria 7(tujuh)  

komponen dalam pembelajaran kontekstual tersebut dapat dilihat pada lampiran dan 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.  Kriteria ketujuh komponen dalam pembelajaran kontekstual 
berdasarkan skor angket yang diperoleh 

NO Interval Kriteria 

1 1319,5   < skor  ≤ 1624 Sangat baik 

2 1015     < skor  ≤ 1319,5 Baik 

3 710,5    < skor  ≤ 1015 Kurang 

4 406       ≤ skor  ≤ 710,5 Sangat kurang 

Sumber : Hasil Penelitian, 2005 



 Berdasarkan hasil penelitian deskriptif persentase  (seperti pada lampiran 2), terlihat 

bahwa pelaksanaan pembelajaran kontekstual secara keseluruhan pada saat Kuliah 

Kerja Lapangan 1 di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, 

Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul mencapai skor 1215 atau 

dalam bentuk presentase 74,82%. Berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual pada waktu Kuliah Kerja Lapangan dalam kategori baik secara 

keseluruhan yang mencakup (konstruktifisme, menemukan (inquiry), bertanya 

(questioning), pemodelan (modeling), masyarakat belajar, refleksi dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment). 

 Skor dan persentase yang diperoleh dari ketujuh komponen pembelajaran kontekstual 

tersebut dapat dilihat pada lampiran 2 dan tabel berikut. 

Tabel 4. Tujuh komponen pembelajaran kontekstual dengan persentase serta 

kriterianya. 

No 
Tujuh komponen 

pembelajaran kontekstual 
Skor Persentase(%) kriteria 

1 Konstruktifisme 182 78,45 Baik 

2 Menemukan  144 62,07 Kurang 

3 Bertanya 188 81,03 Baik 

4 Pemodelan 190 81,90 Sangat baik 

5 Masyarakat belajar 180 77,59 Baik 

6 Refleksi 186 80,17 Baik 

7 Penilaian sebenarnya 145 62,50 Kurang 

Sumber : Hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan tabel 4, kualitas tujuh komponen pembelajaran kontekstual sebagai 

berikut. 

 



a. Konstruktifisme 

Jumlah item soal untuk konstruktifisme ini adalah sebanyak 2 soal yaitu 

soal no 1dan 2. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor 182 atau 

persentase 78,45% (seperti pada lampiran 2 dan tabel 4). 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria baik. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen konstruktifisme pada waktu Kuliah Kerja 

Lapangan I di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan 

Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul sudah baik. 

b. Menemukan (inquiry) 

Jumlah item soal untuk konstruktifisme ini adalah sebanyak 2 soal yaitu 

soal no 3 dan 4. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor 144 atau 

persentase 62,07% (seperti pada lampiran 2 dan tabel  4). 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria kurang. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen menemukan (inquiry pada waktu Kuliah Kerja 

Lapangan I di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan 

Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul masih kurang. 

c. Bertanya (questioning) 

Jumlah item soal untuk . bertanya (questioning)  ini adalah sebanyak 2 soal 

yaitu soal no 5 dan 6. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor 188 atau 

persentase 81,03% (seperti pada lampiran 2 dan tabel 4 ) 



Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen pembelajaran 

kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria baik. Hal ini menunjukan 

bahwa komponen bertanya (questioning) pada waktu Kuliah Kerja Lapangan I di 

Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan Kendeng di 

Sragen dan Parang Tritis di Bantul  sudah baik 

d. Pemodelan (modeling) 

Jumlah item soal untuk komponen  pemodelan (modeling) ini adalah 

sebanyak 2 soal yaitu soal no 7 dan 8. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan 

skor 190 atau persentase 81,90% (seperti pada lampiran 2 dan tabel  4) 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria sangat baik. Hal 

ini menunjukan bahwa komponen pemodelan (modeling) pada waktu Kuliah 

Kerja Lapangan I di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, 

Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul sudah sangat baik dan 

maksimal. 

e. Masyarakat belajar 

Jumlah item soal untuk komponen masyarakat belajar  ini adalah sebanyak 

2 soal yaitu soal no 9 dan 10. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor 180 

atau persentase 77,59% (seperti pada lampiran 2 dan tabel 4 ) 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria baik. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen masyarakat belajar  pada waktu Kuliah Kerja 



Lapangan I di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan 

Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul   sudah  baik. 

f. Refleksi 

Jumlah item soal untuk komponen refleksi ini adalah sebanyak 2 soal yaitu 

soal no 11 dan 12. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan skor 186 atau 

persentase 80,17% (seperti pada lampiran    dan tabel 4 ) 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria  baik. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen refleksi pada waktu Kuliah Kerja Lapangan I di 

Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan Kendeng di 

Sragen dan Parang Tritis di Bantul sudah  baik. 

g. Penilaian sebenarnya (authentic assessment) 

Jumlah item soal untuk komponen Penilaian sebenarnya (authentic 

assessment) ini adalah sebanyak 2 soal yaitu soal no 13 dan 14. Setelah dilakukan 

perhitungan didapatkan skor 145 atau persentase 62,50% (seperti pada lampiran 

dan tabel 4 ) 

Setelah dikonsultasikan tabel kriteria persentase ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, hasil yang diperoleh termasuk kriteria  kurang. Hal ini 

menunjukan bahwa komponen Penilaian sebenarnya (authentic assessment) pada 

waktu Kuliah Kerja Lapangan I di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di 

Purwodadi, Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul masih 

belum maksimal sehingga masih kurang.  

 



1. Tanggapan dan hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi di Mrapen, 

Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan Kendeng di Sragen dan 

Parang Tritis di Bantul. 

Hasil pengambilan data tentang tanggapan dan kemampuan hasil belajar 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I sebagai metode pembelajaran kontekstual, diukur 

menggunakan angket dengan skor tertinggi 4 dan terendah 1. Dalam angket tersebut 

terdapat 3 indikator yang berkaitan dengan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi 

yaitu Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi 1 di Mrapen, Bleduk Kuwu  yang 

berlokasi di Purwodadi, Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul, 

metode pembelajaran dan pembelajaran kontekstual dan sistem penilaian dalam 

pembelajaran kontekstual dengan pendekatan CTL terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Geografi. 

a. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi di Mrapen, Bleduk Kuwu Pegunungan 

Kendeng dan Yogyakarta  

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi pada penelitian ini difokuskan 

pada daerah Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan 

Kendeng  di Sragen, dan Parang Tritis di Bantul yang dilaksanakan pada akhir 

semester genap. Kuliah Kerja Lapangan ini lebih menitikberatkan pada aspek fisik 

dan sosial. Secara satu persatu gambaran indikator-indikator tersebut dapat 

dideskripsikan dengan melihat tabel pada lampiran 8. 

Dari data yang diperoleh ternyata sebagian besar mahasiswa menganggap 

Kuliah Kerja Lapangan sebagai studi lapangan yang berisi pengamatan, penelitian 

dan kuliah yang sifatnya outdoor sebanyak 89.7 % mahasiswa, selebihnya 10.3 % 



menganggap bahwa Kuliah Kerja Lapanagan merupakan kuliah yang sifatnya 

outdoor dan perjalanan wisata. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 29 responden 89.7 % mahasiswa 

mengikuti Kuliah Kerja Lapangan I karena ingin mendapatkan pengetahuan 

gejala-gejala geografi, aspek yang mempengaruhinya serta mendapat nilai A, 6.9 

% ingin mendapatkan nilai A+ serta pengamatan lingkungan geografi dan 

selebihnya 3.4 % mahasiswa mengikuti kuliah Kerja Lapangan hanya sekedar 

rekreatif saja. 

Tabel  5. Tujuan dari KKL 1 Geografi di Mrapen, Bleduk Kuwu, 

Pegunungan Kendeng dan Parang Tritis. 

No. Tujuan F % 

1 Pengamatan Geomorfologi dan Geologi 24 82.8 

2 Mengenal Lingkungan Geografi 4 13.8 

3 Pengamatan aspek social ekonomi 1 3.4 

Total 29 100 

Sumber : Hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa tujuan dari mengikuti Kuliah Kerja 

Lapangan adalah pengamatan aspek geologi, geomorfologi, social ekonomi dan 

penelitian mahasiswa sebanyak 82.8 % mahaisiswa , selebihnya 13.8 % dengan 

tujuan mengenal lingkungan geografi dan social ekonomi, 3.4 % karena tujuan 

pengamatan aspek sosial ekonomi. Pada waktu berada di objek penelitian 51.7 % 

mahasiswa melakukan penelitian dengan ahlinya yaitu ddengan dosen 

pembimbing dan penelitian kelompok, penelitian bersama kelompok 31.0 % 



mahasiswa, penelitian bersama peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL)I 17.2 % 

mahasiswa. 

Dari data yang diperoleh sebagian besar mahasiswa menganggap KKL 1 

Geografi di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, Pegunungan 

Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul bersifat pendidikan sebanyak 72.4 

% mahasiswa, selebihnya bersifat discovery 24.1 % mahasiswa, yang lainnya 3.4 

% bersifat perkemahan. Hasil yang ingin didapat dari penelitian KKL 1 Geografi, 

yaitu penghayatan alam geografi 65.5 % mahasiswa, menginginkan kekompakan 

antar kelompok 24.1 % mahasiswa, 6.9 % mahasiswa menginginkan kematangan 

di lapangan dan sisanya 3.41 % mahasiswa ingin menjadi jiwa peneliti di 

lapangan. Sebagian mahasiswa termotivasi mengikuti KKL 1 Geografi karena 

ingin menambah pengetahuan dan pengalaman di lapangan 82.8 % mahasiswa, 

mendapat nilai yang baik 13.8 % mahasiswa, dan 3.4 % mahasiswa karena ingin 

menambah minatnya terhadap geografi. 

Berdasarkan data yang terkumpul menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa melaksanakan aktivitas observasi obyek dan alam sekitar pada saat 

KKL 1 Geografi di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, 

Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul  79.3 % mahasiswa, 

tanya jawab dengan dosen 10.3 % mahasiswa, melakukan aktivitas jalan jalan 

melihat pemandangan 6.9 % mahasiswa, 3.4 % mahasiswa melakukan 

discovering. Dari pengamatan yang sudah dilaksanakan diobyek penelitian, 

mahasiswa menyimpulkan bahwa fenomena dominan yang ada diobyek 

Parangtritis berupa dataran aluvial dan pantai 82.8 % mahasiswa, selebihnya 6.9 



% mahasiswa berupa karst gunung sewu dan daerah patahan lipatan, 3.4 % 

mahasiswa berupa daerah pola pemukiman penududuk. Dengan mengikuti KKL, 

manfaat yang diperoleh mahasiwa 75.9 % mahasiswa merasa pengetahuannya 

bertambah dan dapat mengaplikasikan ilmu langsung di lapangan, 17.2 % 

mahasiswa wawasannya bertambah dan 6.9 % mahasiswa menjadi tahu keadaan 

alam yang ada di Mrapen, Bleduk Kuwu yang berlokasi di Purwodadi, 

Pegunungan Kendeng di Sragen dan Parang Tritis di Bantul. 

Tabel 6. Kegiatan pada saat pelaksanaan KKL I. 

No. Kegiatan F % 

1 Observasi obyek penelitian, Tanya 

jawab dan diskusi 

20 69.0 

2 Diskusi di lapangan dan Tanya 

jawab 

4 13.8 

3 Menjelajahi obyek penelitian dan 

diskusi 

5 17.2 

Total 29 00 

Sumber :Hasil penelitian, 2005 

Dari tabel 6, menunjukkan bahwa kegiatan mayoritas yang dilaksanakan 

adalah observasi obyek penelitian, tanya jawab dan diskusi adalah 69.0 % 

mahasiswa, selebihnya menjelejehi obyek penelitian dan diskusi 17.2 % 

mahasiswa, diskusi  dan Tanya jawab di lapangan 13.8 % mahasiswa. Yang 

membedakan antara KKL Geografi dengan KKL pada jurusan lain bahwa KKL 

Geografi berupa penelitian alam 44.6 % mahasiswa, selebihnya 37.9 % 

mahasiswa menganggap bahwa KKL Geografi bersifat fisik yang ruang 

lingkupnya berupa alam bebas, 10.3 % mahasiswa menganggap bahwa KKL 



Geografi mencoba membuktikan teori kuliah dengan fakta lapangan, sisanya 6.9 

% mahasiswa menganggap KKL Geografi lebih pada penelitian alam. 

b. Metode Pembelajaran dan Pembelajaran Kontekstual 

Metode pembelajaran yang digunakan dari waktu kewaktu selalu berubah 

ubah, hal itu disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan perkembangan 

zaman. 

Tabel 7.  Metode Pembelajaran yang Relevan 

No. Metode Pembelajaran F % 

1 Metode Pembelajaran Kontekstual 

dan bervariasi 

10 65.9 

2 Metode Pembelajaran Bervariasi dan 

konvensional 

8 27.6 

3 Metode Pembelajaran Konvensional 1 3.4 

4 Metode Pembelejaran tradisional 1 3.4 

Total 29 100 

Sumber :hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa pembelajaran yang relevan 

digunakan adalah metode pembelajaran kontekstual sebesar 65.9 % mahasiswa, 

27.6 % mahasiswa memilih metode pembelajaran bervariasi, selebihnya 3.4 % 

mahasiswa memilih metode konvensional dan tradisional. Dari data yang 

diperoleh dari 29 responden memilih diskusi dalam melaksanakan pengajaran out 

door 34.5 % mahasiswa, Inquiri 37.9 % mahasiswa, Demonstrasi 17.2 % 

mahasiswa , sisanya 10.3 % mahaiswa metode ceramah. Mahasiswa mengartikan 

pembelajaran kontekstual sebagai pembelajaran yang bersifat hand on dan mind 

on 48.3 % mahasiswa, sebagai pembelajaran lapangan 24,1 % mahasiswa, 24,7 % 



mahasiswa sebagai pembelajaran mandiri dan pembelajaran yang sifatnya bebas 

6.9 % mahasiswa. 

Tabel  8. Sikap Yang Ingin Dikembangkan Mahasiswa Dalam Mengikuti 
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

No. Sikap Mahasiswa F % 

1 Kreatif, inovatif dan kognitif 10 34.5 

2 Inovatif  dan kognitif 12 41.4 

3 Kognitif dan produktif 3 10.3 

4 Produktif 4 13.8 

Total 29 100 

Sumber : Hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa mahasiswa mengikuti KKL 

karena ingin menumbuhkan sikap inovatif dan kognitif 41.4 % mahasiswa, 34.5 

% mahasiswa menumbuhkan sikap kreatif, inovatif dan kognitif, selebihnya 13.8 

% mahasiswa menumbuhkan sikap produktif,  kognitif dan produktif sebesar 10.3 

% mahasiawa. Sebagian mahasiswa setuju dengan KKL geografi dijadikan 

sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual 65.5 % mahasiswa dan 

sangat setuju 34.5 % mahasiswa. Dalam melaksanakan KKL Geografi, 

mahasiswa yang sering memanfaatkan alat penelitian 51.7 % mahasiswa, 

selebihnya 44.8 % mahasiswa kadang kadang menggunakan alat penelitian, 3.4 % 

mahasiswa hanya pernah sekali menggunakan alat penelitian. 

Berkaitan dengan obyek penelitiannya, KKL 1 Geografi lebih 

memfokuskan pada obyek penelitian fisik 86.2 % mahasiswa, 10.3 % pada obyek 

penelitian laboratorium, sisanya obyek penelitian sosial 3.4 % mahasiswa. 

Mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan KKL Geografi sebagai pembelajaran 



kontekstual sudah efektif 58.6 % mahasiswa, sangat efektif 37.9 % mahasiswa 

dan kurang efektif 3.4 % mahasiswa. 

Tabel 9.  Hal Yang Ingin Dikembangkan Dengan Mengikuti KKL 

No. Hal Yang Ingin Dikembangkan f % 

1 Pengetahuan,  kerjasama dan 

ketekunan 

16 55.2 

2 Kerjasama dan disiplin 10 34.5 

3 Disiplin dan kesetiakawanan 2 6.9 

4 Kesetiakawanan 1 3.4 

Total 29 100 

Sumber : Hasil penelitian, 2005  

Data dari tabel  9, menunjukkan bahwa dari 29 responden sebagian besar 

mahasiswa melaksanakan KKL karena ingin mengembangkan pengetahuan, 

ketekunan dan kerjasama 55.2 % mahasiswa, 34.5 % mahasiswa ingin 

mengembangkan kerjasama dan disiplin, mengembangkan disiplin dan kerjasama 

6.9 % mahasiswa dan kesetiakawanan saja 3.4 % mahasiswa. Sebagian besar 

mahasiswa menganggap KKL sebagai pembelajaran kontekstual yang bersifat 

outdoor, dimana mahasiswa aktif dan mengalaminya sebanyak 48.3 5 mahasiswa, 

selebihnya 48.3 % mahasiswa menganggap dengan KKL dapat melatih 

mahasiswa dari segi efektif, kognitif, dan psikomotorik, sedang 3.4 % mahasiswa 

menganggap pelaksanaan KKL sifatnya diskutif. 

Data yang diperoleh menunjukkan pula bahwa pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual pada saat KKL 1, yaitu dengan mengamati dan penelitian langsung 

sebasar 89.7 % mahasiswa, dengan melaksanakan pengukuran dilapangan 3.4 % 



mahasiswa, kerjasama dengan teman 3.4 % mahasiswa, sisanya 3.4 % mahasiswa 

dengan membuat dan mengumpulkan laporan KKL. 

c. Sistem Penilaian Dalam Pembelajaran Kontekstual Dengan Pendekatan CTL, 

terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. 

Dalam Pembelajaran kontekstual mengembangkan aspek afektif, kognitif 

dan psikomotorik. Dimana sistem penilaiannya sangat kompleks. Dalam 

pembelajaran kontekstual dikenal adanya sistem penilaian autentik assessment. 

Dari 29 responden menunjukkan 93.1 % mahasiswa mengartikan autentik 

assessment sebagai penilaian sebenarnya, dimana mengumpulkan data data 

tentang gambaran kegiatan dan perkembangan belajar siswa, 3.4 % mahasiswa 

sebagai penilaian yang sifatnya terintegrasi, 3.4 % mahasiswa sebagai penilaian 

yang dilaksanakan sebelum dan sesudah proses belajar mengajar. 

Tabel 10.  Aspek Yang Dinilai Dalam KKL Berdasarkan CTL 

No. Aspek Yang Dinilai f % 

1 Afektif, kognitif & psikomotorik 20 69.0 

2 Afektif dan keaktifan 2 6.9 

3 Ketrampilan dan keaktifan 7 24.1 

Total 29 100 

Sumber :hasil penelitian, 2005 

Dari data diatas, 29 responden menganggap bahwa aspek yang dinilai 

dalam pelaksanaan KKL berupa afektif, kognitif dan psikomotorik 69.0 % 

mahasiswa, aspek ketrampilan dan keaktifan mahasiswa 24.1 % mahasiswa, 

sisanya afektif dan keaktifan  6.9 % mahasiswa. Pada waktu pelaksanaan KKL, 

penilaian aspek afektif dilihat dari sikap mahasiswa 62.1 % mahasiswa, 27.6 % 



dilihat dari perilaku mahasiswa, 6.9 % mahasiswa dari ketrampilan mahasiswa 

dan 3.4 % mahasiswa dari cara beradaptasinya. Sedangkan aspek psikomotorik 

dilihat dari ketrampilan menggunakan alat penelitian 82.8 % mahasiswa, dari 

perilaku atau sikap saat mengikuti KKL 13.8 % mahasiswa, dan sisanya 3.4 % 

dari uji pengetahuan terhadap materi KKL. 

Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa 

selama kuliah kurang baik sebesar 69.0 % mahasiswa, selebihnya 20.7 % baik, 

dan sangat baik 10.3 % mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa setuju bila prestasi 

belajar mahasiswa Pendidikan Geografi lebih baik, bila dibanding dengan yang 

non kependidikan 41.4 % mahasiswa, 31.0 % mahasiswa kurang setuju, sangat 

setuju 24.1 %, sisanya tidak setuju 3.4 % mahasiswa. 

Berdasarkan data yang terkumpul dari 29 responden, menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang mendapat nilai A dengan mengikuti KKL 51.7 % mahasiswa, 

nilai A+ dengan bobot di atas 90 sebesar 27.6 % mahasiswa, nilai B 13,8 % 

mahasiswa, sisanya 6.9 % mendapat nilai C. Dari 29 responden sangat setuju 

apabila dengan KKL prestasi belajar mahasiswa menjadi meningkat 37.9 % 

mahasiswa, setuju 37.9 % mahasiswa, selebihnya 13.8 % mahasiswa kurang 

setuju, dan sisanya tidak setuju 10.3 % mahasiswa. 

2. Hubungan dan pengaruh  hasil belajar Geografi  (Geografi fisik dan sosial) 

terhadap hasil belajar KKL I Geografi. 

Hipotesa penelitian ini diuji menggunakan analisis statistik regresi ganda. 

Dalam analisis  statistik tersebut, diperoleh koefisien-koefisien regresi pembentuk 



persamaan regresi, koefisien korelasi parsial yang diuji keberartiannya menggunakan 

uji t, dan korelasi ganda yang diuji keberartiannya menggunakan uji F. 

Analisis statistik regresi ganda pertama, antara kemampuan hasil belajar 

Geografi fisik dan  hasil belajar Geografi sosial terhadap kemampuan hasil belajar 

Kuliah Kerja Lapangan I. Hasil belajar  Geografi fisik dan  hasil belajar Geografi 

sosial sebagai mata kuliah teori yang didapatkan sebelum mahasiswa melaksanakan 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL)  I yang diaplikasikan dilapangan.  

Hasil analisis statistik regresi antara  hasil belajar Geografi fisik dan  hasil 

belajar Geografi sosial terhadap  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 

selengkapnya dapat dildihat pada lampira 9, dan terangkum pada Tabel berikut ini: 

Tabel.  11  Tabel Uji Parsial antara Geografi Fisik dan Geografi Sosial terhadap 

Hasil Belajar Kuliah Kerja Lapangan I Geografi 

Sumber Varian Konstanta Geografi Fisik Geografi Sosial 

Koefisien 48 .289 0.461 -0.427 

Korelasi Parsial  0.338 -0.316 

Koefisien Determinasi  11.42% 9.98% 

T hitung  1.833 -1.697 

Probabilitas  0.078 0.102 

Kriteria  Tidak signifikan Tidak 

signifikan 

Sumber : Hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan uji parsial, untuk  hasil belajar Geografi fisik diperoleh t hitung 

1.833 dengan probabilitas 0.078 > 0.05, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara  hasil belajar Geografi fisik terhadap  hasil belajar  KKL I. 

Berdasarkan analisis statistik uji parsial hasil belajar Geografi sosial diperoleh t hitung 



sebesar -1.697 dengan probabilitas 0.102 > 0.05, yang berarti tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara  hasil belajar geografi sosial dengan  hasil belajar  KKL I. 

3. Hubungan dan pengaruh hasil belajar Geografi  hasil belajar  KKL I Geografi 

terhadap prestasi belajar. 

Analisis statistik yang kedua yaitu uji regresi antara kemampuan hasil belajar 

Kuliah Kerja Lapangan ( KKL) I Geografi (X1) dan kemampuan hasil belajar 

Geografi yang terdiri dari  Geografi fisik dan nilai Geografi sosial (X2) terhadap 

prestasi belajar (IP) mahasiswa (Y). Hasil analisis statistik regresi ganda tersebut 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10, dan terangkum pada Tabel berikut : 

Tabel 12 . Hasil Uji Parsial 

Sumber Varian Konstanta Nilai KKL Nilai Geografi 

Koefisien -4.980 0.248 0.852 

Korelasi Parsial  0.480 0.883 

Koefisien Determinasi  23.04% 77.97% 

T hitung  2.789 9.575 

Probabilitas  0.01 0.00 

Kriteria  Signifikan signifikan 

Variabel terikat : Prestasi belajar (IP) mahasiswa (Y) 

Berdasarkan analisis statistik uji parsial diatas untuk variabel  hasil belajar 

KKL I diperoleh t hitung  sebesar 2.789 dengan probabilitas 0.01 < 0.05, yang berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan diterimanya hipotesis ini, berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara nkemampuan hasil belajar KKL (X1) terhadap hasil 

prestasi belajar (IP) mahasiswa (Y). Dari hasil analisis statistik regresi ganda ini, 

diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar 0.480 dengan koefisien determinasi 



23.04%, yang berarti  hasil belajar KKL I memberikan  kontribusi sebesar 23.04% 

terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa. 

Berdasarkan analisis statistik uji parsial yang kedua yaitu untuk variabel  hasil 

belajar Geografi diperoleh t hitung sebesar 9.575 dengan probabilitas 0.00 < 0.05, yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan diterimanya hipotesis ini, berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara  hasil belajar Geografi (X2) terhadap prestasi belajar 

(IP) mahasiswa (Y). Dari hasil analisis statistik ini, diperoleh koefisien korelasi 

parsial sebesar 0.883 dengan koefisien determinasi 77.97%, yang berarti hasil belajar 

Geografi memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa 

sebesar 77.97 %. 

Secara simultan kedua variabel tersebut diuji keberartiannya mengunakan uji 

F yang hasilnya tampak pada lampiran 10 dan tabel berikut: 

Tabel. 13  Hasil Uji Simultan 

Sumber Varian dk Jk Kt F hitung probabilitas 

Regresi 2 2224.423 1112.212 

Residu 26 575.577 22.138 

50.241 0.000 

Total 28 2800.000    

Sumber : Hasil penelitian, 2005 

Berdasarkan hasil analisis statistik uji F tersebut, diperoleh F hitung 50.241 

dengan probabilitas 0.00 < 0.05, yang berarti Ha diterima. Dengan diterimanya Ha ini 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara  hasil 

belajar KKL I Geografi dan  hasil belajar Geografi terhadap prestasi belajar (IP) 

mahasiswa. Besarnya hubungan kedua variabel tersebut, dapat dilihat dari koefisien 



korelasi ganda sebesar 0.891, sedangkan besarnya sumbangan afektif,  hasil belajar 

KKL dan  hasil belajar Geografi secara simultan  sebesar 79.4 %. 

 

B. Pembahasan 

1. Kualitas ketujuh komponen pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan KKL I 

Geografi. 

Dari hasil analisis deskriptif persentase, diketahui bahwa ketujuh komponen 

pembelajaran kontekstual pada waktu Kuliah Kerja Lapangan yang mencakup 

(konstruktifisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), pemodelan 

(modeling), masyarakat belajar, refleksi dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment), mempunyai kualitas yang berbeda-beda untuk masing-masing 

komponen sebagai berikut : 

Untuk komponen konstruktifisme didapatkan persentase sebesar 78,45% 

yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa pada waktu Kuliah Kerja 

Lapangan I mahasiswa sudah dapat mengkonstruksi pengetahuan dan memberi 

makna melalui pengalaman di lapangan. Untuk komponen menemukan (inquiry) 

yang merupakan proses dimana mahasiswa tidak hanya sekedar mengingat 

seperangkat fakta, tapi hasil dari menemukan sendiri, didapatkan persentase sebesar 

62,07% dalam kategori kurang. Berarti bahwa proses menemukan (inquiry) pada 

waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan belum dapat maksimal, masih dalam 

kategori kurang. Komponen Bertanya (questioning) yang merupakan pencerminan 

dari keaktifan mahasiswa pada Kuliah Kerja Lapangan I, yang berupa penggalian 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan pengarahan konsep apa 



yang belum diketahui. Dari hasil analisis deskriptif persentase didapatkan persentase 

sebesar 81,03% yang berarti sudah  baik. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, komponen pemodelan 

(modeling) pada waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan I dalam kategori sangat 

baik, yaitu didapatkan persentase 81,90%. Sedangkan untuk komponen masyarakat 

belajar yang berupa aktifitas berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain 

mempunyai persentase sebesar 77,59% yang termasuk dalam kategori baik. 

Pada waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan I komponen refleksi yang 

merupakan cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir ke belakang 

tentang apa yang sudah dilakukan masa lalu mempunyai persentase  80,17% yang 

berarti komponen refleksi sudah baik dalam  pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan I. 

Untuk komponen yang terakhir yatu penilaian sebenarnya (authentic 

assessment) yang merupakan proses pengumpulan data yang dapat memberi 

gambaran belajar dimana mengutamakan  proses belajar bukan hasil, mempunyai 

persentase 62,50% yang artinya proses penilaian  pada waktu pelaksanaan Kuliah 

Kerja Lapangan 1 belum maksimal. 

Berdasarkan uraian kualitas ketujuh komponen pembelajaran kontekstual di 

atas, terlihat secara keseluruhan bahwa pelaksanaan ketujuh komponen pada waktu 

pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan 1 tersebut, dalam kategori baik. Hal ini 

dibuktikan oleh analisis deskriptif persentase didapatkan persentase sebesar 74,82% 

yang berarti dalam kategori baik. Hanya saja untuk komponen menemukan (inquiry) 



dan penilaian sebenarnya (authentic assessment) masih dalam kategori kurang.  

Berarti  bahwa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Geografi 1, dapat dijadikan sebagai 

metode pembelajara kontekstual, karena sudah memenuhi ketujuh komponen 

pembelajaran  kontekstual yaitu (konstruktifisme, menemukan (inquiry), bertanya 

(questioning), pemodelan (modeling), masyarakat belajar, refleksi dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment) 

2. Pengaruh hasil belajar KKL I Geografi dan hasil belajar Geografi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dilakukan dua tahap uji analisis statistik 

regresi ganda. Analisis statistik yang pertama yaitu regresi antara  hasil belajar 

Geografi fisik yang terdiri dari: Geologi umum, Praktikum Geologi 

umum,Geomorfologi umum, Praktikum Geomorfologi umum, Meteorologi dan 

klimatologi, Praktikum metklim, Geografi tanah, Praktikum Geografi tanah, 

Oceonografi, dengan  hasil belajar Geografi sosial yang terdiri: Geografi sosial dan 

demografi terhadap  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi. 

Dari hasil uji analisis statistik regresi yang dilakukan menunjukan bahwa 

antara  hasil belajar Geografi fisik dan Geografi sosial  tidak mempunyai pengaruh 

terhadap  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I, terbukti dari hasil analisis 

statistik regresi ganda antara  hasil belajar Geografi fisik terhadap  hasil belajar 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I tidak signifikan, ditunjukan oleh t hitung 1.833 dengan 

probabilitas 0.07 > 0.05, begitu pula dengan  hasil belajar Geografi sosial terhadap  

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan t hitung –1.697 probabilitas 0.102 > 0.05 yang 



berarti tidak signifikan. Meskipun Kuliah Kerja Lapangan sebagai kuliah lapangan 

yang merupakan aplikasi dari mata kuliah baik yang sifatnya fisik maupun sosial, tapi 

dalam pelaksanaannya Kuliah Kerja Lapangan  (KKL) lebih mengutamakan pada 

fenomena dan kondisi lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan 

teori mata kuliah baik yang sifatnya fisik maupun sosial belum dapat diaplikasikan 

secara maksimal, hal itu dikarenakan oleh penerapan pembelajaran kontekstual yang 

masih terbilang baru.  Sehingga pelaksanaan ketujuh komponen pembelajaran 

kontekstual belum dapat optimal. Selain itu waktu pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) yang terhitung pendek dan sangat singkat hanya berlangsung 3 

(tiga) sampai dengan 5 (lima) hari saja, sehingga mahasiswa kurang memahami dan 

mengaplikasikan teori yang didapat pada waktu kuliah. Dari keterangan tersebut 

menunjukan bahwa kemampuan hasil belajar Geografi fisik dan Geografi sosial tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai Kuliah Kerja Lapangan Geografi. 

3. Pengaruh hasil belajar Geografi dan hasil belajar KKL I Geografi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi. 

Berdasarkan hasil analisis statistik uji regresi yang kedua dari penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel bebas kemampuan hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan 

(X1) dan  hasil belajar Geografi (X2) yang merupakan pengintegrasian dari Geografi 

fisik dan Geografi sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa (Y) 

pendidikan Geografi Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. 

Hal ini ditunjukan dari hasil analisis statistik uji parsial yang diperoleh thitung  

untuk variabel kemampuan hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (X1) sebesar 2.789 



dengan probabilitas 0.01 < 0.05 yang berarti (signifikan), sedangkan untuk variabel 

kemampuan hasil belajar Geografi (X2) thitung  sebasar 9.575 dengan probabilitas 0.00 

< 0.05 yang berarti (signifikan). Jadi kedua variabel bebas tersebut  hasil belajar 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan kemampuan hasil belajar Geografi sama–sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar geografi (IP) mahasiswa 

(Y). Antara  hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (X1) dan  hasil belajar Geografi (X2) 

yang lebih memberikan sumbangan dominan adalah faktor  hasil belajar Geografi 

(X2) dari pada Kuliah Kerja Lapangan (X1) terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa 

(Y). Ini ditunjukan  oleh koefisien determinasi untuk  hasil belajar KKL sebesar 

23.04% yang berarti  KKL memberikan sumbangan 23.04% terhadap prestasi belajar. 

Sumbangan hasil belajar KKL I Geografi terhadap prestasi belajar kecil , hal ini 

dikarenakan bobot SKS untuk KKLI I yang kecil hanya 1 SKS,  waktu pelaksanaan 

yang sangat singkat dan penerapan sistem penilaian authentic assessment yang masih 

dalam kategori kurang, karena belum memenuhi enam kriteria di dalamnya. 

   Sedangkan untuk koefisien determinasi kemampuan hasil belajar Geografi 

sebesar 77.97% yang berarti nilai Geografi memberikan sumbangan terhadap prestasi 

belajar sebesar 77.97%. Hal itu disebabkan oleh nilai geografi  merupakan 

penggabungan dari Geografi fisik dan Geografi sosial yang terdiri dari berbagai mata 

kuliah dengan jumlah SKS yang besar, sehingga dapat memberikan sumbangan yang 

dominan dan nyata terhadap peningkatan prestasi belajar (IP) mahasiswa. Sedangkan 

faktor nilai Kuliah Kerja Lapangan  selain waktu pelaksanaan yang sangat singkat 

juga jumlah SKS yang hanya berbobot 1 SKS bila dibanding dengan bobot SKS mata 

kuliah lain, sehingga sumbangannya terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa sedikit. 



Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai metode pembelajaran kontekstual, 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan Geografi, namun 

demikian proses pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) belum dapat maksimal. Hal ini disebabkan oleh waktu pelaksanaan 

yang singkat, jumlah bobot  SKS hanya 1 SKS, penerapan sistem penilaian authentic 

assessment yang masih dalam kategori kurang, dan alat-alat penelitian yang sangat 

terbatas, sehingga hanya didominasi oleh sebagian mahasiswa. Jadi  bahwa, Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual, 

mempunyai pengaruh  terhadap prestasi belajar (IP) mahasiswa yang didukung oleh 

nilai-nilai Geografi yang terdiri dari berbagai macam mata kuliah. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa simpulan antara lain: 

1. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi dapat dijadikan sebagai salah satu 

metode pembelajaran kontekstual, karena sudah memenuhi tujuh komponen yang 

terdiri dari konstruktifisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), model 

(modeling), masyarakat belajar, refleksi dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). Hasil analisis deskriptif persentase didapatkan persentase 74,82%, 

berarti kualitas pelaksanaan tujuh komponen pembelajaran kontekstual pada 

waktu Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi dalam kategori baik. Hanya saja 

untuk komponen menemukan (inquiry), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment) masih dalam kategori kurang.  

2. Hasil analisis regresi antara  hasil belajar Geografi fisik dan Geografi sosial tidak 

signifikan terhadap hasil belajar Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Hal ini terbukti 

dari thitung untuk Geografi fisik 1.833 dan probabilitas 0.078 > 0.05 (tidak 

signifikan), sedangkan untuk Geografi sosial thitung -1.697 dengan probabilitas 

0.102 > 0.05 (tidak signifikan) 

3. Hasil analisis regresi antara hasil belajar Geografi dan  hasil belajar KKL 

menunjukan pengaruh nyata terhadap prestasi belajar mahasiswa yaitu, untuk 

hasil belajar Geografi sebesar 77,97% dan hasil belajar KKL sebesar 23,04%.  



B. Saran 

1. Bagi mahasiswa Geografi dapat memaksimalkan pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) I Geografi sebagai metode pembelajaran kontekstual, untuk 

menerapkan materi perkuliahan. 

2. Agar komponen inqury dan authentic assesment dapat tercapai dalam pelaksanaan 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) I Geografi, hendaknya dibentuk kelompok-

kelompok untuk memudahkan proses belajar mengajar dan penilaiannya. 
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