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ABSTRAK

STUDl KEI,AYAKAh I'IILAYAH l'bfilluKITAN JIWO
SEBAGAI LAIJOiiATORIUM ALAIVI BAGI KULIAH

KIIIIJA LAPA}{GAN GEOGRAFI F'TSIS I"'IAI{ASISWA
JURUSAN PEI\DIDIKAN GEOGHAF I

IKIP YOGYAKARTA

C;leh: Heru Pramonor dkk.

Dalam Kur.j,kuium Jurusan Penclid-lkan Geograf i tahun
tqg2 serne3ter IV tercarrtum matakdliah Kuliah Kerja La-
;;;4";- (Xrn) Geografi I,'isik. lliatakuliah irii pelaksanaan-
i.V""i:"6*k sekedai di dala,n ruang kelas- saja, meleinkan
mlnuntut pelalrsarlaanrlya di luar ruang, kelas atau di alam
nyata. Alini sekitar s6bagai alam nyalg yang dapat diguna-
kil "euae"i teinpat belajir-mengai?r disebut l-aboratorlurn
a1am. OlEh karena itu perlu dikaji wilayah-wilayah yang
sesuai untuk pelaksanaan mabakuliah tersebut. Dalam ke-

"unp*i"" 
p"r"iiii"" ini yang dikaji adalah kelayakan-wi-

t;t;h-Ferbur<iian Jiwo ci-rrlten Jawa Tengah sebagai labo-
r"iorlum alam untuk KKL Ueografi Fislk'

Populasipenelitianaaarahbukit-u"l.l!yarrgada
di seluruir wilayah perbukitan Jiwo. Pengambilan sampel
e;d; teknik "lu* 

sampling. Data dikumpulkal dengao o€-
tode observasi, pengukirran lapanganr 9?t "tudi kepusta--
kaan. Data yana Lerfrasil dikumpulkan dianalisis secara
deskript if kua-l itat if .'Has il p"ri.r itian menunjukkan bahwa, ( I ) wllayah
perbukiir" .iiiio kaya aka._mate*i studi Geograf i Irisis
ieperti geomorfofoll, geologi-, hldrologi, i'uagl9Fl'. dan
tiioguogiaf i, (2) i'iiayart pErbukit.l]_Jiwo rnerniliki ber-
;;;;i-trErnuoarran urrtuk ferai<san&-arl KKL Geo6raf i Fisls se-
;;;ti jarak yang ctekat- dari kampus, tersedianya serarra
it<omoOisi Vairg iengleap dan mernaclal, sert'a beaya Lridup

;;il"il;rnl-i3)-sef,arlo rm.teri srudi yarig banyak tetapl
ju"ix"V* ai,xi.l dan wilayahnya tigl} begitu luas' memung-

kinkan KKi, GeoEl*rf i f isit< dipat dilaksanakan efektif dan
;;i;;;;;'-i+j "f,nit'"v* 

bd'dasirkan hasil-hasil va.s- di-
oerol-eh tersu["i daiat clitarlk kesi-nrpulan bahwa wllayah
il"1.["r.]t""- ji"o sanE;at laya.k untuk lLaboratolium alam
bagi KKL Geog""f i-FIsis nLh"siswa Jur'usan Pendidikan Geo-

graf i IKIP YogYerkarta.



BAT} T

PENDAIIULUAN

A- Latar Belakang Uasalah

Kurikr:lum Jurnsan Pendidikan GeoEfrafi tahun 1992

semester IV tercarrtum meil"a huliah KKL ( Kuliah Kerj a

Lapangan ) Geograf i Fisi k ctengan ttode GGF 4136, clan

berbobot 1 sks. Maba kuliah tersebut jelas nengandung

naksucl bahwa pe.l.aksanaannya tidal,. sekedar cli dalarn

ruang kelas l-e.tapi cli alam sekitar ( alam nyata ).

Alam sekitar clapa.t disebut sebagai laboratbriun,

karena laboratorium 'ticlak hanya di dalam gedung saia

( DEPDIKBUD, 1gB3*1g84 : 43 ).

Laboratoriun yang nenanfaatkan unsur-unsur ling-

kun(an alan dan neliputi suatu wilayah tertentu dapat

disebut "Lal-:oratr-rr:ium Alam" untuk rnenbedaka.nnya dari

laboratorium di dalam gedung! atau ruang berdinding.

Konsekuensi lr.rgis dari nata kuliah KKL Geo€rafi. Fislk

adalah perlunya mengkaji wilayah*wilayah yang layak

digunakan sebagai laboratr:riun alam. Dengan dat dite-

tapkannya suatu r^rilayah sebagai labiratorium alam maka

aktivitas proses belaiar-nengajar KKL Geografi fisik

diharapkan dapat terlaksa.na dan berhasil dengan baik.



Suatu wi ].ayah dapat, dikatakan layak sebaglai

Iaboratorium alan apabila , menenuhi syarat-syarat

tertentu sepertj. : a.ksesibilitas ( kenudahan di.capai),

ketersed j.aan nrater: j. belaiar: rnengajar: yand nemadai,

kemuclahan cla.lan pe laksanaan ke$iatan, dan t erhinclar

clari resiko terancamnya kesehatan tubuh dan keselarnat-

an j iwa . o leh krlrena. itu penahaman yang nendalam

terhadao wilayah yang akan diiadikan laboratorium alam

sanglat pent ing cl i la.kukan melalui kegiatan studi kela-

yakan ( eval.uasi ) l-erltadap wilayatr l-ersebut '

I|Iilayah perl-_rukitan Jiwo sudah sering diglunakan

untuk KKL terutana flari,Jurusan Geologi di berbaSai

univarsitas ktrususrrya rJi .Jawa. Lingkup, tu juan, dan

siasarnan stucl i Pencl i.d ikan Geo$raf j. IKIP YOGYAKARTA,

khususnya KKL Geo$rafi Fisj.k tentunya berbecla dari

yang disebut sebelumnYa

Memahami ken)'ataan-kenyataan di atas naka Peneli*

t ian Stud i Ke layaltan W i layah Perbukitan J iwo sebagai

laboratorium alam bagi KKL Geogfrafi Fisik rna[rasiswa

jurusan Pendidikan Geografi IKIP YOGYAKARTA penting

dilakukan.



B. Runusan Hasal.ah

Adakalr wilayah perbukitan Jiwo layak seba€ai

laboratorium alan ba.gi KKL Geografi Fisik mahasiswa

Jurusan Pend id iltan Geograf i IKIP YOGYAKARTA? .

C- Tujuan

Henghaj i kelayaltan wilayah perbuhitan Jiwo seba-

gai laboratorium alam bagi KKL Geografi Fisik.

D- Hanfaat llasiI Poncrl.iLian

1. Dengan penelitian ini maka clapat diperoleh pengeta-

huan rrendal.arr tentang[ unsur-unsur geografi fisik

yang terdapat cl i r.r i layah perbuk itan J iwo sepert i

Eleomorf ologi , Eeo).ngi, geodosi, kartograf i, neteor-

?logi clan klimatologi, peclologi, geografi tumbuhan

dan hidroloef i.

2. Apabila hasil. penelitian menunjukkan bahwa wilayah

perbukit,an .Jiwo l.ayak sebagai laboratorium aLaur

bagi KKL Geografi Fisik rnaka hasil Penelitiap dapat

dirnanfaatkan untuk : '

a. Poreneanaull 6re l.aksanaan

b. Henetapkan rnateri dan

proses be lai ar-menglaj ar

KKL Geograf i Fisik.'

langkah- Iangkah dalanr

KKL Geo€rafi Fisik.

.*r



E. Definisi Operasi-onal Variabel

Kelayakan sebaElai laboratorium alam

Dikatakan l.ayak apabila rnemenutri syarab aksesibititas

baik nateri belaiar-rrengaiar nenadai, kenudahan dalam

pelaksanaan lte6liatal, dan terhindar dari resiko teran-

camnya kesehaLan tubr:h dan keselanatan i iwa '

F. Kaiian Pustaka

GeoSlrafi sebagai ilmu telah lahir dan berkembang

berdasar fenomena*fenomena yan6l ada di permukaan buni.

or.eh karena itu o.r,r*taran materi gaograf i sebaiknya

tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas saja,

totapi perlu dilakukan di }uar ruang kelas. Salah satu

pengajaran materi geografi dl Iuar ruan€f kelas yaltu

geoErafi fi sik.

Geografi fisj.h sebaglai salah satu cabanEl dari

Ereograf i sangf a t. be rtr<epent ingan deng!an metode karyawi-

sata. Geograf i Il is; i k aclalah suaLu kaj ian yang memadu-

kan clan mengkaitkan unsjur lingkungan fisik ,nanusia

den(an perhati.an utanra pa.da dimerrsi dan kualitas

lapisan, hidup ( =biosf era ) , yait'u jurnlah f aktor-f aktor

fisik yang memunpkinkan lapisan hidup dapat nenjadi

teurpat atau sumber hiclup ma.nusi.a. Lapisan hidup adalah

mentakat (=zone) tipis dari daratan dan lautan yang



paclanya terclapat sebagian besar kehidupan ( Hadisunar-

1o, 1982 : 2). Sebagai ilrnui EleoBraf i f isik adalah

suatu t.ubuh dar i pr ins ip-pr ins ip dasar i lnu kebuniarr

yang terpj.lih seperti. g!eomosfolo€i, geologi, geodesi,

astrononi , ltartograf i , metooro logi , dan kI irnatologi,

pedologi, geograf i turnbuhan, oseanograf i dan hidrologli

( SLrahler, 1969 : L,2) .

G- Hetodologi Penelitian

1. Populasi adalah bukit-buhit yang ada di seluruh

wilayah perbukitan Jiwo wilayah barat dan wilayah

perbukitan J iwr-r t inur . Perbr:kitan J irlo barat ter-

diri dari G. Kanrpak, G. Tugu, G' Sari, G- Kebo, G.

Merak, G. Caharan, G. iabalkat dan bukit-bukit

kecil yanE Iain. Sedangkan perbukitan Jiwo tinnur

terdiri clari G. Konang, G. PencluL, O. SernanE[u, G.

Jokotuwo, clarr G . torl,u-t .

2. Sampe'I Pertel il-inn

Pengambilan sampel penelitian denElan tekniI sam-

plin€ wilayah, yaitu denSlan nemba$i wilayah perbu-

kitan rnenjacli clua bagian, yaitu perbukitan Jiwo

barat dan perbukitan Jiwo tinur. Dari seiuurlah

bukit ya€ ada cl irras ing-rnas ing wi layah tersebut

diarnbit seba€ian bukit secara Proporsional dan



aeak. .Iumlah bukit y"lg cliambil sebagai sanpel

adalah perbukitan /in,o,,,!3rat, eebanvak tiga e ampel

sedangkanperbukitanJiwotimursebanyakduabukit.

G. Hetode PengunPulan Data

-Metode : observasi clan studi kepusbakaan, ' . , -, . ;,

-Alat : Check l ist , Konpas Ge-ologi, Altirneter, Abney

level,meteran, soil test kid dan sebagainya'
i: 1- .i: l_ " :::'

:

H. lletode AnaIisi.s elata : Deskriptif kualitatif
't' :; :'
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