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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
dan hambatan mahasiswa dalam menerapkan strategi analisis data serta cara 
mengatasinya dengan kasus blata Kuliah Analisis Wilayah di Jurusan Geografi UNP.  
Secara rinci penelitian ini ingin mengetahui :a) tingkat keberhasilan dan hambatan 
mahasiswa dalam menerapkan berbagai cara display data wilayah, b) tingkat 
keberhasilan dan hambatan mahasiswa dalam menskategorikan data wilayah, c) tingkat 
keberhasilan dan hambatan mahasiswa dalam membuat generalisasi data wilayah. 

Penelitian ini menggunakan metoda siklus dengan fase yang terdiri dari : a) 
rencana penugasan, b) tindakan pembelajaran, c) pengamatan kegiatan belajar mengajar 
yang terdiri dari pembuatan display data, membuat kategori data dan menarik 
generalisasi dari data. 
L 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : a) dalam membuat display data masih 
terdapat kesalahan teknis dan kesalahan losis. Kesalahan bisa dihwrangi dengan 
memberikan penjelasan tentang manfaat dari setiap display data, b) dalam membuat 
kategori, bagi kelonlpok yang telah membuat display dengan baik tidak mengalami 
kesulitan dan sebaliknya, c) dalam menarik generalisasi, faktor viawasan mahasiswa dan 
referensi tentang konsepltema wilayah sangat menentukan karena berkaitan dengan 
menentukan titik masuk membuat asosiasi dan n~enghubungkan kesesuaian setiap data 
dengan satu konsepltema yang sama. Pemakaian kata penghubung "hingga 
menyebabkan.. ." dan "oleh karena itu termasuk . . ." sangat membantu dalam membuat 
generalisasi. 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk mata kuliah yang melakukan 
pembelajaran yang melatih mahasiswa membuat display data, men~kategori, atau 
membuat generalisasi yang merupakan bagian dari pendekatan induktif dalam berpikir. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam 
ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen 
untuk rnelakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajamya. baik 
yang secara langsung dibiayai oleh dana Universiras Negeri Padang maupun dana dari 
sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, h b a g a  Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Cipaya Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa 
dalam Membuat Klasifikasi dun Generalisasi dengan Menerapkan Berbagai Strategi 
Analisis Data (Penelitian Tindalian Kelas pada Mata Kulialr Analisa IVilajah di 
Jurrcsan Geografi FIS UNP), berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 
802/H35/KU/DIPA/'2007Tanggal26 Maret 2007. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menja~vab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan infonnasi yang dapat dipakai 
sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di 
samping itu, hasil penelitian ini j u s  diharapkan memberikan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, liasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terirna kasih kepada berbasai 
pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lernbaga 
terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan 
tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus. kami 
menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaiksn 
sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

, ', . . - - 7  ' - a o v e m b e r  2007 

Ketua ~ h h ,  -a Penelitian 
Universitas ~ & e r i  Padang, 

NIP. 13036563r 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakrrng 

Konsep merupakan bahan pembangun (brrikdi~tg block) dari pemikiran. 

Dengan pemahaman tentang konsep dan hubungan antar konsep maka realita bisa 

dipahami dan dimanipulasi. Oleh karena itu mahasiswa yang dipersiapkan 

menjadi seorang intelektual hams memiliki pemahaman terhadap konsep dalam 

b i d a n ~  ilmunya masing-masing. Lebih jauh mahasiswa juga dituntut untuk 

mampu melahwkan konseptualisasi s e b a ~ a i  bentuk penalaran induhif. 

Kemarnpuan membuat kategorisasi, klasifikasi dan generalisasi adalah dasar 

untuk melahwkan konseptualisasi. 

Setiap bidang ilmu mernpunyai sistern klasifikasi dan generalisasi 

tersantung dari permasalahan objek kajian. Oleh karena itu pada mata kuliah 

yang berkaitan dengan analisis perlu diberi rnateri latihan yang berkaitan dengan 

penalaran induktif dalam ha1 membuat kategorisasi, klasifikasi dan generalisasi. 

Peila!aran ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang relevansinya dalam 

konteks pennasalahan objek kajian tertentu dan konsistensi berpikir. 

Analisa Wilayah di Jurusan Geografi rnenipakan mata kuliah Perilaku 

berkarya (IWB) dengan bobot 2 (dua) SKS ?an9 merupakan mata hxliah yans 

mensyaratkan mahasiswa telah mendapatkan pensetahuan dari berbagai mata 

huliah penduhung seperti ekonomi geografi, geografi pembansunan. geografi desa 

kota, geografi paricvisata, kependudukan. peografi sosial, dan mata kuliah Fang 

berkaitan dengan karakteristik fisik wilayah seperti hidrologi, geologi, klimatologi 

geomorfologi dan geografi tanah. hlahasiswa sebelumnya telah memiliki bekal 

ilmu pengetahuan dan informasi yang terkait densan berbasai karakteristik 

wilayah sebelum memasuki proses belajar mengajar dalam mata kuliah Analisa 

Wilayah. Hal ini diperlukan karena mata kuliah Analisa RTilayah berkaitan dengan 

pengetahuan tentang kategori dan generalisasi wilayah. Mahasiswa hams 



memiliki pengetahuan pendukung (bcrckgrorntd lato\c)ledge) untuk memahami 

konseptualisasi wilayah. 

Standar kompetensi dari mata Auliah Analisis wilayah yaitu mahasiswa 

memahami konsep-konsep perwilayahan berdasarkan pertimbangan aspek fisik, 

kependudukan, sosial ekonomi dan perkembangan ekonomi. Setelah selesai 

perhuliahan mahasiswa diharapkan mampu rnendeskripsikan berbagai konsep 

wilayah dan mampu membuat katesori dan generalisasi konsep pewilayahan 

suatu daerah. 

Dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Ana!isis Wilayah, 

mahasiswa diperkenalkan densan berbagai konsep penvilayahan. Konsep 

penvilayahan yang biasa diajarkan tersebut berasal dari literatur bidang geografi 

wilayah yang berkaitan dengan konsep penvilayah dalam skala makro (dalam 

tingkat sub wilayah negara atau antar propinsi). Kelemahan dari pengajarzn 

konsep penvilayahan seografi tersebut yaitu mahasiswa kurang rnempunyai 

kepekaan untuk rnemahami katepori wilayah dalam konteks kepentingan 

pembangunan. Kategori dan generalisasi wilajah tidak hanya dapat diperkenalkan 

dari konsep penvilayahan yang sudah baku dikenal tetapi juga dapat melalui 

pengenalan kasus pembangunan dalarn tingkat mikro (pada tingkat kabupaten dan 

kota dalam propinsi). Dengan demikian mahasiswa mempunyai pemahaman 

terhadap kondisi wilayah dan mampu melihat karahcteristik pokok wilayah. 

Mahasiswa geografi perlu dipersiapkan untuk mampu memahami dan membuat 

konstruksi konsepsi wilayah pada tingkat kabupaten dan kota dalam era otonomi 

daerah sekarang ini yang berfokus pada tingka: kabupaten dan kota. 

Proses belajar mengajar mata kuliah Analisis 1Vilayah dapat dilahukan 

secara deduktif dan indubif. Proses belajar mengajar secara deduk~if dilakxkan 

dengan memperkenalkan mahasiswa dengan berbagai komepsi wilayah dengan 

berbagai contoh penerapannya. Proses secara induktif dilah-kan dengan 

memperkenalkan mahasiswa dengan kondisi pembangunan wiiayah. Dari data 

kondisi wilayah yang diberikan, mahasiswa membuat kategori dan generalisasi 

wilayah. 



Pendekatan belajar secara deduktif dapat dikatakan merupakan pedagogi 

yang mengutarnakan tentang bagaimana cara mengisi pikiran (corrterrt of rnirrco 

sedangkan pendekatan belajar mengajar secara induktif mengutamakan penataan 

cara berpikir (how to thiilk). Pengajaran konsepsi wilayah dengan pendekatan 

induktif menlbutuhkan pengenalan ketrampilan dalam mereduksi informasi 

Informasi tentang kondisi wilayah direduksi untuk rnendapatkan kategori dan 

generalisasi wilayah. Dengan perpaduan pengajaran secara induktif dan deduktif 

tersebut diharapkan mahasistva mendapat pemahaman konsepsi wilayah yang 

lebih baik. Riahasiswa diharapkan bukan hanl-a mampu mendeskripsikan konsepsi 

wilayah yans telah dikenal tetapi juga mampir men,oanalisis suatu kasus u-ilayah 

yang ada berdasarkan kondisinya dan berdasarkan perspektif kepentingan 

pembangunan. 

1.2 Perurnusan hlasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pennasalahan penelitian ini 

adalah sejauh mana penerapan strategi analisis data dapat digunakan oleh 

mahasistva untuk membuat kategorisasi dan generalisasi dalam kasus mata h-liah 

analisa wilayah ? 

1.3 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai tujuan penelitian, sistematika penulisan disusun sebagai 

berikut : 

BAB 1 berisikan latar belakang perlunya penelitian, masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan. 

BAB I1 menguraikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang berkaitan 

dengan studi yaitu strategi analisis data, pengertian kategori, 

klasifikasi dan generalisasi, pengajaran dalam ranah kognitif, cara 

membuat Klasifikasi dan generalisasi wilayah, dan proses 

pembelajaran analisa wilayah, serta hipotesis untuk studi ini 

BrZB 111 pada bab ini dibahas tujuan dan manfaat penelitian 



BAB IV memaparkan metode penelitian yans berisi setting dan karakter subjek 

penelitian, data dan teknik pengmpulan data, teknik analisis data, 

prosedur penelitian dan rencana tindakan 

BAB V berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagai temuan 

empiris. 

BAT3 V1 berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini. 



BAB n 
TlNJAUAN PUSTAKA 

2. 1. Strategi Analisis Data 

Menganalisis data merupakan suatu keterampilan yang bisa dipelajari. 

Langkah pertama dalam memahami atau berpikir perspektif mengenai data yaitu 

membagi data menjadi unit-unit analisis. Selanjutnya dilakukan kegiatan 

membandin&an, membedakan, mengagregasikan, rnenq-usun dalam urutan atau 

mencari kaitan dan hubunsan diantaranya (bl-iriaatmadja, 2006). 

Beberapa stratesi umum dalanl analisis data secara kualitatif menurut 

Creswell yang dirangkumnya dari pendapat Bogdan dan Biklen, Huberman dan 

Miles serta Woolcott yaitu (dalam Wiriaatmsdja, 2006) : 

a. Membuat sketsa gagasan dengan mernberi tekanan pada deskripsi informasi 

tertentu 

b. Membuat metafor, aralogi 

c. Membuat display data dengan membuat kontras dan perbandingan melalui 

bagan, tabel, matriks dan grafik. 

d. Mereduksi inforinasi melalui kategorisasi data serta identifikasi pola dan tema. 

e. Menyusun kategori yang relevan dengan menyusun faktor dan relasi antar 

variabel dan pembuktian yang logis. 

f. Menghubungkan dengan kerangka analisis dalam literatur. 

Analisis data dalam pendekatan kuantitatif menurut Krueckenberg (1974) 

berupa : 

a. Analisis distribusi variabel yang dilahkan melalui analisis distribusi freLuensi 

dan analisis dari berbasai atributnya. 

b. Analisis keterkaitan antar variabel melalui cara menampilkan secara grafis 

melalui tabulasi silang dan distribusi frehwensi. 



2.2 Pengertian Kategori, Klasifikasi dan Generalisasi 

Kategori menurut arti karnus (Oxford Dictionary) berarti pengelompokkan 

sesuatu berdasarkan adanya kesamaan atribut tertentu (a coliection c$ ~l~i t~gs  

sharing n commojz nttribirte). Pen,oelompokan dilakukan berdasarkan suatu skema 

konseptual atau aspek tertentu. hlisalnya, kategori penduduk dapat dilakukan 

berdasarkan skema konseptual atau aspek seperti agama, suku, pendidikan, dan 

lainnya. 

Klasifikasi dapat diartikan penyusunan benda, spesies dan lain sebagainya 

at as kategori- kategori (nrm~gcrne~l t  of crr/!fi rc/, species, etc. ir ?to cn/egories) 

Dengan pengertian ini klasifikasi sama artinya dengan kategori. Akan tetapi dalam 

arti lain klasifikasi mempunyai makna yano, sedikit berbeda densan kategori. 

Pengertian lain klasifikasi menurut arti kevus  (Oxford Dictionaq), adalah 

menyusun sesuatu secara sistematis dalam suatu kelas atau kelompok (ann17::c 

somethir7g sysfemnticnlly itz classes or cqrory). Klasifikasi merupakan cara untuk 

menjelaskan konsep dengan membagi objek atau situasi atas kategori secara 

sistematis. Istilah klasifikasi dengan demikian secara spesifik dipakai untuk 

menyebutkan sistem kategorisasi tertentu berdzsarkan jenis atau tingkatan. 

Pensenalan konsep meialui katesori dilakukan rnelalui penalaran induktif 

(ir~thlcfive rensoniilg) yaitu proses dimana konsep abstrak dibentuk dari objek atau 

situasi tertentu (Dunn, 1994). Katesori dilahxkan atas dua cara : pembagian lo,ois 

(logrcn? divisioil) dan klasifikasi logis (log~ctri classrficarion). Pembagian logis 

dilakukan denpan membagi suatu konsep atas bagian-bapiannya sementara 

klasifikasi logis dilakukan densan mengkornbinasikan objek atau situasi rnenjadi 

satu kelompok besar atau kelas. Dasar dari katesori terganiung dari maksudnya. 

Hal ini berarti kategori tergantung dari muatan pengetahuan (.s~rh.s!~n~/i~.~ 

hiowledge) dari objek atau situasi rang dikaji. 

Menurut Dunn (1994), beberapa aturan untuk membuat suatu sistem 

klasifikasi yang gayut (relevan) dengan permasalahan dalam suatu kajian bidang 

ilmu tertentu dan secara logis konsisten yaitu : 

a. Kegayutan dengan permasalahan (slrbstm~tive relevance). Dasar klasifikasi 

harus berkait dengan maksud dari analisis dan pemahaman tentang objek dan 



situasi. Pengelompokkan hams relevan dengan realitas permasalahan yang 

ada. Klasifikasi dengan demikian merupakan usaha untuk memahami situasi 

permasalahan. 

b. Menyeluruh (exha~wtiveness). Kategori dalam suatu sistem klasifikasi hams 

menyelumh yang artinya semua kemungkinan klasifikasi dari objek atau 

situasi hams dipertimbangkan. 

c. Terpisah (di.goiitfment). Kategori hams eksklusif sehingga setiap data tidak 

terhitung dua kali (double counted). 

d. Konsistensi. Kategori dan sub kategori yang dibuet harm didasarkan atas satu 

prinsip klasifikasi. 

e. Perbedaan dalam setiap hirarkis (hierurchic-ul di.s.iincfi1~ei1es.9). Pengertian dari 

setiap tingkatan dalam sistem klasifikasi yang terdiri atas kategori dan sub 

kategori perlu dibedakan. 

Generalisasi menurut arti kzmus (Oxford Dictionary) berarti pernyataan 

umum yang n~eliputi setiap kasus individual (lo mnh-e a broaJper~ern1 statement 

meartt to cover all i i~divid~al  cases). Kata "general" juga berarti rnenunjukkan 

aspek terpenting sesuatu (sho~c??g the chief aspects of son?erhing). Generalisasi 

dengan demikian sama dengan abstraksi yaitu proses rnerumuskan konsep urnum 

dengan mengabstraksikan ciri-ciri umum. Generalisasi merupakan pemahaman 

yang satu didalam yang banyak. Selain itu generalisasi juga berarti penalaran 

induktif yaitu penarikan pernyataan umum Cgenernl irferrnce) dari fakta 

partikular. 

Generalisasi dalam konsep akadenik dapat dibagi atas generalisasi 

statistik dan generalisasi analitik (Yin, 1996). Generalisasi statistik berangkat dari 

inferensi data secara kuantitatif sedangkan generalisasi analitik berdasar kepada 

kesesuaian suatu ternuan dengan kerangka teoritis. Generalisasi dalam penelitian 

Lualitatif dapat dilakukan dengan mencari esensi dari berbagai objek atau situasi. 

Esensi tersebut diperoleh melalui identifikasi pola dan tipologi (Muhajir, 1998). 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa generalisasi dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Membuat abstraksi suatu objek atau situasi 



b. melakukan inferensi umum 

c. membuktikan kesesuaian suatu objek atau situasi dengan suatu kerangka 

teoritis. 

2.3 Pengajaran Dalam Ranah Kognitif 

Menurut Bloom dan Madaus (dalam Arihunto, l988), tingkatan ranah 

kognitif tersusun dalam tingkatan : pengenalan (recopzitioi~). pemahaman 

(comprehension), penerapan (npplicntioi~) d m  tingkatan yang lebih tinggi yang 

tidak perlu bersifat linear, yaitu analisis (nt:a(vsis), evaluasi (evulrration) dan 

sintesis (.y.71rhesis). Pengalaman belajar dalam kompetensi ranah kognitif meliputi 

kesiatan menghapal, memahami, menerapkal, menganalisis, mensintesis, dan 

menilai. (Majid, 2006). 

Pengalaman belajar pada tingkat pengenalan dapat berupa kegiatan hapalan. 

Jenis materi pembelajaran yang perlu dihapal dapat berupa fakta, konsep, 

prinsip dan prosedur. 

Pengalaman belajar untuk tingkat pemahaman diiahukan dengan 

membandingkan (menunjukkan persamaan dan perbedaan), mengindentifikasi 

karakteristik, men,oeneraIisasi, menyimpulkan dan sebasainya. 

Pengalaman belajar tingkat penerapan berupa penerapan dalil atau prinsip 

terhadap kasus nyata dilapangan. 

Pengalaman belajar tingkat sintesis dilahkan dengan memadukan berbagai 

unsur atau komponen, menyusun membentuk bangunan, mengarang, melukis 

dan sebasainya. 

Pengalaman belajar untuk mencapai kemampuan dalam tingkatan penilaian 

dilakukan dengan mengpnakan kriteria tertentu untuk penilaian terhadap 

suatu objek studi. 

Proses belajar mengajar perlu direncanakan dengan suatu strategi 

pengajaran yang tepat sesuai densan tujuan pengajaran. Strategi pengajaran 

mempakan rumusan tentang cara mengajar yang hams ditempuh dalam situasi 

khusus atau dalam keadaan tertentu yang spesifik (Hamalik, 1990). Secara teoritik 

terdapat dua strategi pengajaran yaitu strategi pembelajaran penerimaan 



(receptior~ learning) dan strategi pernbelajaran penernuan (discovery leanling). 

Dalam strategi pembelajaran penerimaan yang ditekankan adalah proses 

pengolahan informasi (irforrnatiort proce.urrtg) sedangkan dalam strategi 

pembelajaran penernuan yang ditekankan adalah proses pengalarnan (experience 

y rocessirlg) . 

Belajar dengan strategi pembelajaran penemuan merupakan cara 

pembelajaran yang membutuhkan kemandirian yang merupakan cara 

pembelajaran pengetahuan dan ketrampilan khas perguruan tinggi dalam ha1 ini 

Cara belajar mandiri rnerupakan model pembelajaran yang perlu untuk dijadikan 

efektif (Wririaatrnadja, 2006). Termas.uk dalarn ha1 tersebut rnenerapkan berbagai 

strategi data untuk dapat membuat katesori dan generalisasi wilayah sehingza 

ditemukan terna suatu wilayah. 

Hal ini relevan dengan kedudukan siswa dalam Lxrihulum berbasis 

kompetensi yaitu sebagai produsen artinya siswa sendirilah yanz mencari tahu 

pengetahuan yang dipelajarinya (Madjid, 2006). Menurut Kiswoyo (1995). pada 

hakekatnya istilah pembelajaran dipakai untuk menekankan pada pola interaksi 

antara kegiatan rnengajar dan kegiatan belajar, di dalarnnya mencahup sekaligus 

proses mensajar yang berisi seranskaian perbuatan guru untuk menciptakan 

sistem linc&ngan, dan proses belajar yang te jad i  pada diri siswa yang berisi 

perbuatan siswa untuk menghasilkan perubahan pada diri siswa sebagai akibat 

dari kegiatan mengajar dan belajar. Akan tetapi model pembelajaran seperti ini 

rnasih perlu untuk terus digalakkan untuk diterapkan. Sampai hari ini pengertian 

mengajar rnasih banyak berarti menyampaika? pengetahuan lewat ceramah dan 

perasaan. Pengajar masih banyak memakai pola komunikasi searah yaitu 

menyampaikan informasi dan memindahkan pengetahuan dari pengajar kepada 

pelajar (Drost, 1999). 

Langkah-langkah belajar dalam strategi pembelajaran penerimaan pada 

prinsipnya menyangkut tahapan berikut : 

a. Penerimaan terhadap konsep-konsep atau prinsip-prinsip. 

b. Partikularisasi yaitu penerapan konsep-konsep atau prinsip kedalam situasi 

atau keadaan khusus. 



Langkah-langkah belajar dalam strategi pembelajaran penemuan pada 

prinsipnya rnenyangkut tahapan berikut : 

a. Pengenalan kasus tertentu. 

b. Generalisasi dan kategorisasi yaitu penyimpulan konsep-konsep atau prinsip- 

prinsip berdasarkan pengenalan terhadap kasus tertentu. 

Materi pelajaran dalam ranah kognitif terdiri atas empat jenis yaitu : fakta, 

konsep, prinsip dan prosedur (3lajid. 2006). 

a). Fakta adalah asosiasi antara objek, peristiwa atau simbol yang ada atau 

mungkin ada dalam l i n g h n ~ a n  nyata atau imajinasi. 

b). Konsep adalah sekelompok objek, peristilva atau simbol yang rnemiliki ciri 

umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama yang sama. Konsep-konsep 

menlpakan batu pembangun (brril~jir~g bloc.?) dalarn berpikir (blulyasa, 2006). 

Materi pembelajaran konsep berupa : definisi, identifikasi, klasifikasi, dan 

ciri-ciri. 

c). Prinsip adalah hubungan sebab akibat antara konsep. hlateri pembelajaran 

konsep berupa penjelasan dalil. hukum, rumus, atau hipotesis hubun, -an antar 

variabel. 

d). Prosedur adalah urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan 

masalah tertentu atau membuat sesuatu. XIateri pembelajaran prosedur berupa 

diagram alir atau langkah-langkah menserjakan secara urut. 

Konsep dapat dipahami dengan memberikan definisi, pengenalan ciri-ciri 

dan memposisikannya dalam suatu skema klasifikasi. Cara memperkenalkan 

konsep oleh dosen kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan memberikan 

deskripsi terhadap materi pembelajaran konsep tersebut. Untuk lebih 

meningkatkan pemahamar! mahasiswa, konsep dapat dipahami rnelalui analisis 

data yaitu melalui analisis ciri-ciri, generalisasi dan penyimpulan dari suatu 

kasus. 

Berdasarkan strate$ pembelajaran seperti dipaparkan Ciatas dapat 

disimpulkan bahwa pengajaran teori, konsep atau prinsip dapat dilakukan dengan 

metoda bersifat deduktif yaitu dengan memberikan materi kepada mahasiswa dan 

kemudian pensajar memperkaya pemahaman dengan contoh-contoh atau bisa juga 



dengan metoda indubif yaitu dengan cara mahasiswa sendiri yang menggali 

kasus-kasus dan kemudian secara induktif rnenarik klasifikasi atau 

generalisasinya. Perpaduan kedua metoda tersebut dengan strategi pembelajaran 

yang beragam, berkemungkinan &an dapat lebih meningkatkan kemampuan 

pemahaman mahasiswa terutama dalam mata kuliah yang membutuhkan 

pemahaman terhadap kasus nyata. 

2.4 Cara hlembuat K~tegoriKlasifikasi darl Generalisasi Wilayah 

Konsepsi wilayah, secara garis besar dapat dibagi atas generalisasi wilayah 

(rcgiolml genernli,-~~tioi~) dan klasi fi kasi wil ayah (rrgiotml clcissi$cc~tior I )  

(Yunus, 1991). Generalisasi wilayah dilakukan dengan cara menonjolkan 

karah?eristik tertentu dan menghilangkan fa'itor-f~ktor yang kurang relevan. 

Klasifikasi wilayah dilakukan tidak untuk menonjolkan karakteristik tertentil 

wilayah melainkan untuk mencari diferensiasi antar wilayah. Diferensiasi wilayah 

terbagi atas diferensiasi jenis dan difere~siasi tingkat. 

Konsepsi wilayah dapat dibagi atas tiga golongan besar, yaitu (Yunus, 

1991) : 

a). Konsepsi wilayah ditinjau dari tipenjra yang terbagi atas ~vilayah yang 

didasarkan atas ide homogenitas dan heterogenitas. 

- Konsepsi wilayah dalam ide homosenitas didasarkan atas keseragaman 

ciri dan sifat yang ada dalam wilayah. Konsepsi wilayah ini populer 

dengan istilah formal regiotl ~ o I ? ~ o ~ ~ ~ ? ~ o I I s  region ~nliform rrgiot~. 

- Konsepsi wilayah dalam ide heterogeni~as didasarkan atas interdependensi 

dan interaksi antara ekosistem dengan sistem ekonomi dan sosial. Selain 

ide heterosenitas, konsepsi wilayah ini menekankan ide sentralitas. 

Konsepsi wilayah ini populer densan istilah filrlctior~nI region ilodal 

region. 

b). Konsepsi wilayah ditinjau dari hirarkinya didasarkan atas segi uhxran (size), 

bentuk Wm), hngsi (fiiitction) dan faktor lain-lainnya. Konsepsi wilayah 

dapat berupa gabungan berbagai faktor tersebut. 



c). Konsepsi wilayah ditinjau dari kategorinya terdiri atas beberapa jenis wilayah, 

yaitu : 

- wilayah bertopik tunggal (single topic region). 

- wilayah bertopik gabungan (combined topic region). 

- wilayah bertopik banyak (mrrltiple topic region). Oleh karena wilayah ini 

rnerupakan gabungan beberapa topik yang berbeda maka disebut jusa 

dengan wilayah berciri banyak (mlrltipl~ feature rep.ot~). 

- wilayah total (tofnl regiml) yang mempertimbangkan topik dalam kesatuan 

politik atau administratif. 

- wilayah pengelolaan pernbangunan (cornpage rep i01  yang 

dipertimbangkan berdmrkan kesatuan tema aktifitas pembangunan yang 

dilakukan untuk melestarikan atau menzembangkan sumber daya. 

2.5 Proses Pembeiajaran Analisa Wilaynh 

Berdasarkan pensertian anelisa milayah dan konsepsi wilayah yang telah 

diuraikan sebelumnya maka proses pembelajaran analisa wilayah khususnya 

dalam identifikasi konsepsi wilayah memhutuhkan kemampuan melakukan 

generalisasi wilayah dan kategori wilayah wilayah. Generalisasi dan kategori 

dilakukan dengan rnenejtombinasikan data dan informasi dalam dimensi 

keruansan. dimensi waktu dan dimensi topikal. 

Pemahaman m a h a s h a  dalam kegiatan belajar mengajar analisa wilayah 

dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan berbagai jenis wilayah dan 

memberikan pemahaman melalui penusasan untuk mendapatkan ~eneralisasi dan 

kategori wilayah. Generalisasi dan katesori dilakukan dengan mereduksi data dan 

informasi. Reduksi data dan informasi wilayah sesuai dengan pendapat Bogdan 

dan Biklen, Hubermas dan Miles, serta Walcott (U'iriatmadja, 2006) dilahxkan 

dengan : 

a). kategorisasi data. Data dan informasi wilayah dalam dimensi keruangan, 

dimensi waktu dan dimensi topikal suatu ~vilayah dianalisis kedalam berbagai 

kategori wilayah yang munskin. 



b). menemukan pola-pola. Data dan informasi wilayah dalam dimensi keruangan, 

dimensi waktu dan dirnensi topikal dianalisis berdasarkan kecenderungan pola 

sebaran keruangan dan pola kecendrungan pembahan berdasarkan wahqu. 

c). menemukan tema-tema. Data dan informasi wilayah dalam dimensi 

keruansan, dimensi waktu dan dimensi topikal dianalisis untuk menemukan 

berbagai tema wilayah. 

2.6 Rumusan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian tindak ini adalah strategi analisis data 

dapat diaplikasikan untuk membuat kategorisssi dan generalisasi suatu Lvilayah 

secara sistematis oleh mahasis~va. 



BAB IJI 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITWN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian tindakan ini adalah 

diketahuinya tingkat keberhasilan dan hambatan mahasiswa dalam menerapkan 

strategi analisis data serta cara mengatasinya. 

Kasus penelitian yaitu pada mata kuliah Analisa Wilayah di Jurusan 

Geosrafi Universitas Negeri Padang. hlahasiswa dalam mata kuliah ini dituntut 

memahami konsep-konsep wilayah dan mampu membuat konseptualisasi lvilayah 

yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga relevan dengan isu-isu aktual 

pembangunan. Menurut Yunus (1991), konsep;i wilayah dapat dibuat berdasarkan 

generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah, tetapi penelitian ini dibatasi pada 

tindakan kelas dalam membuat generalisasi satu wilayah kabupatedkota s ~ j a .  

Klasifikasi wilayah yang nierupakan pengkategorian d a y a h  berdasarkan 

perbedaan antar wilayah tidak dilakrllkan mengingat materi penugasan mahasis\va 

yang akan terlalu banyak dan menginsat jusa waktu yang terbatas. 

Secara rinci tujuan penelitian yans dimaksud terdiri dari : 

a. inengetahui tingkat keberhasilan dan hambatan mahasiswa dalam menerapkan 

berbagai cara display data ~vilayah. 

b. mengetahui tingkat keberhasilan dan harnbatan mahasiswa dalam 

mengkategorikan data bilayah. 

c. mengetahui tingkat keberhasilan dan hambatan mahasiswa dalam membuat 

generalisasi data wilayah. 

3.2 Manfaat Penelitian 

Temuan penelitian ini secara khusus diharapkan dapat b e r s n a  bagi tim 

pemegang mata kuliah Analisa Wilayah dalam pemilihan metode ataupun strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan kemampuan 

kritis mahasiswa. Selain itu, penelitian ini secara umum diharapkan berguna untuk 



bahan refleksi untuk perkuliahan dengan silabus yang menuntut mahasiswa 

melakukan proses penalaran secara induktif 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (clnrsrmm nctior~ 

research). Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Wiriatmadja, 2006). Penelitian :indakan kelas adalah menyangkut 

dengan bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek 

pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman rnereka sendiri. Mereka dapzt 

mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka dan 

melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

Penelitian ini dilahxkan terhadap ma!~asiswa geosrafi reguler angkatan 

tahun 2004 dalam mata kuliah Analisa Wilcyah yang keluar pada semester 

Januari - Juni 2007. Dipilih mahasiswa resuler. karena jumlahnya lebih banyak 

sehingga lebih mudah melakukan perencanaan dalam pengembangan model atau 

pemberian tugas. 

4.2 Rancangan Penelitian 

4.2.1 Skenario Penugasan RIahasiswa 

Mahasiswa ditugaskan membuat kategorisasi dan generalisasi wilayah 

dengan mengambil kasus kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat. 

Langkah-langkah dalam penugasan mata kulial? Analisa [Yilayah yaitu : 

1. Dosen memberikan materi kwliah tentzng kategori dan generalisasi wilayah 

serta mereview metoda yang relevan dalarn analisis u-ilayah 

2. Penugasan dengan membuat kategori dan menarik generalisasi wilayah 

kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat. Mahasiswa dibagi atas 

beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok 

(misalnya, kelornpok tugas dengan kasus Kota Padang dengan sub kelompok 

aspek fisik, aspek kependudukan, aspek ekonomi dan sarana prasarana) Dalam 

penge j a a n  tugas, mahasiswa diberikan daftar data yang perlu dikumpulkan. 
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3. Mahasiswa mengurnpulkan data sehnder (data statistik d L H a d a  

instansi Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat dan 

kabupatenkota serta instansi lain dan peta pada lembaga penyedia peta. 

4. Mahasiswa membuat deskripsi kondisi wilayah berdasarkan data wilayah yang 

diperoleh untuk menemukenali berbagai aspek tvilayah dengan menggunakan 

berbasai macam bentuk display data. 

5. Dari hasil temuan display data. mahasiswa membuat katesorisasi aspek-aspek 

wilayah untuk mengetahui ciri pada setiap aspek-aspek wilayah tersebut. 

6. hfahasiswa membuat generalisasi wilayah untuk mengetahui ciri wilayah. 

4.2.2 Strategi Analisis Data 

Jika data sudah diperoleh oleh mahasiswa maka strate~i analisis data yang dapat 

diterapkan dalam membuat kategori dan generalisasi wilayah yaitu : 

1. Dalam membuat deskripsi wilayah dipakai metoda display data dengan teknik 

menampilkan data dalarn bentuk : (a) tabel, (b) grafik, (c) peta dan (d) 

deskripsi. Elemen dari data yans ditampilkan yaitu : (a) data pertumbuhan, (b) 

data struktur/komposisi, dan (c) data ciri 

2. Dalam membuat kategorisasi aspek-aspek wilayah dipakai metoda reduksi 

data dengan cara (a) mencari pola, (b) terra atau (c) membandingkan denpan 

teori/konsep/standar. Kategori dibuat dengm cara : 

a. pertama, mengkategorikan data setiap elemen aspek wilayah yang 

diperoleh dengan membandingkannya dengan teori/konsep/standar. 

b. kedua, menemukan pola atau tema dari aspek wilayah. 

3 .  Dalam membuat generalisasi u-ilayah dipakai cara : 

a. mencari tema yang terlihat dalam semua aspek wilayah, atau 

b. Mencari aspek yang menjadi penentu aspek lain dengan membuat 

hubungan asosiasi antar aspek-aspek wilayah. 





oamatan 4.2.3 Data Pengamatan dan Teknik Pen, 

Data pengarnatan yang dikurnpulkan dalam penelitian tindakan ini 

meliputi : 

a) Pengamatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mernbuat deskripsi 

wilayah dengan memakai metoda displav data dalam bentuk tabel, grafik, peta 

dan deskripsi. Data pengamatan yaitu : 

- ketepatan mahasiswa dalam menampilkan angka proporsi dan 

penjumlahan dalam tabel. 

- ketepatan mahasiswa dalam menampilkan proporsi dan informasi grafik. 

- ketepatan mahasiswa dalam menampilkan infonnasi ternatik peta. 

- Ketepatan mahasiswa dalam mendeskripsikan perbandingan antara kasus 

dan wilayah lebih luas. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas korespondensi berpikir yaitu 

kesesuaian antara tampilan dengan realita yang ingin ditampilkan. 

b) kernarnpuan mahasiswa rnernbuat kategorisasi pada setiap unsur dari aspek 

wilayah. Data pengamatan yaitu : 

- kesesuaian kategori abstrak yang ditemukan dengan kriteria yang rnenjadi 

rujukan atau, 

- kesesuaian katesori abstrak yang ditemukan densan pola yang diternukan 

dalam data. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas konsistensi berpikir yaitu adanya 

hubungan logis dalam setiap langkah berpikir. 

c) kemampuan mahasiswa membuat generalisasi dengan menarik tema 

berdasarkan sintesa setiap aspek wilayah. Data pengamatan yaitu : 

- ketepatan dalam menemukan pokok persoalan atau ide dari wilayah yang 

merangkum setiap aspek wilayah dengan cara melakukan induksi atau 

mernbuat hubungan asosiasi. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas koherensi berpikir yaitu adanya 

kesatuan ide dari setiap bagian. 



Tabel 2. Aspek Penilaian dan Data Pengamatan 

I 

Data Pengarnatan 

- kelepatan mah7sima dalam 
menampilkan an@ proporsi 
clan penjumlnhm dalam 
tatel. 

- ketepatan mahasism dalam 
menampilkan proporsi dan 
infornlssi Mi. 

- ketepatanmdusiswa &?Ian 
menampilkan ~nforrnasi 
tematik peta. 

- Kctepatan mnhxisua  dnlam 
mendcskripsik?n 
perbandingan nntm kasus 

No 

1 

Tahapan Pertemuan Aspek Penilaian 

Pengamatan terhadap 
kemampuan mahasism 
dalam membuat 
deskripsi mila!-ah 
dengan memakai 
metoda displnv data 

2 

4 

1 

C 

IV I 

kernampuan mahasism 
membuat kategorisasi 
pada setiap unsur clan 
aspek nilayah. 

kemampuan malasisva 
membuat genenlisasi 
dengan menank tema 
berdaharkan sintesa 
aspek-aspek nilayah. 

i 

I 

11 

&an w~la?-ah lebih luas. 

- kescsuaian k~tceori abstrak 
I 

yang d i t e m r h n  d.-lngaii 
kri tcria ?-zing menjadi n~jukan 
amu 

- kescsuaian kategori absmk 
yang ditemubn d?na,an pola 

I prig ditemukan d h x n  d m .  

111 

- ketepatan dalam menemula 
pkok persoal'an a tau ide dari 
w-ilqah yang mermgkum 
setiap aspek nilila? ah dengan 
mra inelrAmkan lncfuksi a m  
mem5uat hubungm asosiasi. 

1 



Tabel 3. Data Pengamatan dan Kriteria Penilaian 

No Data Pengamatan Kriteria Penilnian Tingkat Keberhasilan 

1 . ketepatan mahasiswa Kejelasan menampilkan Sekurang-kurangnya 75 % 
dalam menarnp ilkan secara kuantitatif setiap kelompok benar 
angka proporsi dan karakteristik, permasalahan dalam membuat : 
penjumlahan dalam 
tabel. 

ketepatan mahasiswa 
dalam menampil kan 
proporsi dan 
informasi grafik. 

ketepatan rnahasiswa 
dalam menampilkan 
informasi tematik 
peta. 

Ketepatan rnahasiswa 
dalam membuat narasi 
(mendeskripsikan 
perbandingan dan 
index). 

atau potensi wilayah 

Proporsi surnbu y dan x 
yang tepat secara grafis 
Kejelasan menggambarkan 
kecendrungan 
perkembangan is-ilayah 
secara grafis 

Kelengkapan informasi 
m f i s  u 

Kejelasan informasi 
karakteristik, potensi dan 
masalah d a y a h  secara 
skematis 
Kelengkapan informasi 
penjelasan peta 

Kejelasan uraian tentang 
data perbandingan dan 
indeks 

Angka proporsi d m  
penjumlahan dalam 
tabel dibuat dan 
digambarkan secara 
benar 

Informasi tematik 
peta ditampilkan 
secara benar 

Tepat membuat 
narasi 

2 . Kesesuaian kategori Data kondisi n-ilayah SeLurang-Lurangnya 74 
dengan kriteria yang masuk kedalam salah satu setiap kelompok benar 

I menjadi rujukan kategori kriteria dalam membuat : 

Kesesuaian kategori 
dengan pola yang 
ditemukan dalam 
data. 

Data menggambarkan 
kecenderungan tertentu clan 
diberi nama/konsep yang 
tepat 

Penarikan kesimpulan 
perbandingan tinggi, 
sedang rendah 

Menentukan unsur 
utama dan penunjng 
dalam membuat 
kategori 

Ketepatan dalam Temafide pokok rnenjadi setiap kelompok benar 
menemukan pokok cirilsifat dari semua aspek dalam membuat : 
persoalan at& ide wilayah Terna pokok disertai 
dari nilayah yang Hubungan yang logis secara dengan alasan-alasan 
merangkum setiap logis balk dari hasil 
aspek wilayah dengan teoritis display data mupun 
cara melakukan 
induksi 

dari kategori 



4.2.4 Instrumen Penelitian 

Untuk mendukung jalannya penelitian ini, digunakan instrumen penelitian 

yaitu pedoman observasi. Panduan observasi digunakan untuk membantu kegiatan 

pengamatan keseluruhan proses pelaksanaan tindakan berupa lembar observasi. 

Observasi yang direncanakan disusun dalam bentuk observasi terbuka, terfokus 

dan sistematis. Lembar observasi berupa : 

a. Lembar check list berupa matriks kelengkapan data dan ketepatsn 

menampilkan data. 

b. Lembar catatan tentang kemampuan penalaran dalam kegiatan penalaran 

seperti membandingkan, membedakan, mengkaitkan dan menyarikan. Lembar 

catatan mencatat berbagai point pentins yang menunjukkan permasalahan 

yang ditemui dalam membuat tusas. 

c. Lembar catatan tentang penilaian hasil pekerjaan mahasiswa. 

4.3 Metode Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu melihat hasil penalaran makasiswa 

maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

Prosedur pengolahan, dan analisis data deskriptif dilaksanakan meliputi 

tahapan : 

1) Deskripsi Data 

Data mentah yang dikumpulkan berupa check list dan lembar catatan 

dikategorikan berdasarkan berbagai kategori penting yang ditemukan. Langkah 

selanjutnya memberi penjelasan dan makna terhadap setiap hasil ternuan. 

2) Validasi Data. 

Penelitian ini pada dasarnya ingin rnengevaluasi efektifitas belajar 

mengajar dalam penalaran induktif Oleh karena itu ha1 yang ingin diketahui 

adalah adanya pola-pola tertentu yang menghambat dan mendorong keberhasilan. 

Untuk meyakinkan temuan maka dilakukan proses trianglasi yaitu 



membandingkan antara kelompok-kelompok mahasiswa sehingga bisa ditarik 

suatu pola ternuan. 

3) Interpretasi Data 

Pada tahap ini dilakukan pengujian hipotesis tentang model 

pembelajaran yang lebih baik memjuk kepada acuan teoritik mengenai model 

pembelajaran induktif dalam membuat lcategorisasi dan generalisasi. Peneliti 

dalam proses ini berusaha untuk memunculkan makna dari setiap data yang 

diperoleh dan merurnuskan temuan penelitian sehingga diperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai keberhasilan atau kegagalan penerapan model belajar 

mengaj ar. 

4.4 Prosedur Penelitian dan Rencana Tindaiim 

Proses penelitian tindakan yang di_wnakan berbentuk siklus yans terdiri 

dari tahap : perencanaan - tindakan - obsenasi - refleksi. Secara rinci, prosedur 

penelitian yaitu seperti berikut ini. 

a. Perencanaan, meliputi: 

1) Merancang skenario pembelajaran, berupa perencanaan rnateri 

penugasan dan pembagian waktu penugasan generalisasi wilayah serta 

bentuk-bentuk ahivitas dalam setiap langkah-langkah. 

2 )  Memba~i  mahasiswa atas kelompok kecil berdasarkan kasus penugasan. 

3) Membuat lembar obsercasi untuk mernetakan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan penalaran mahasiswa dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan penserj aan tugas. 

4) hfenilai kemampuan pemahaman dan penalaran mahasiswa. 

b. Tindakan 

kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan. 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dan rnenginterpretasikan proses 

dan kendala tindakan berhubungan dengan penge jaan tugas. 



Refleksi. 

Refleksi ini dilakukan untuk menemukan keefektifan model pembelajaran 

penalaran dan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan model 

pembelajaran ini. Keefektifan model secara kualitatif dapat dilihat dari hasil 

pekejaan mahasiswa menampilkan data, menbuat kategori dan menarik 

generalisasi. Refleksi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan penugasan 
L 

yaitu : 

a) Pada akhir tahap mahasiswa membuat deskripsi kondisi wilayah 

berdasarkan data wilayah yang diperoleh. 

b) Pada akhir tahap mahasiswa mernbuat kategorisasi elemen-elemen aspek- 

aspek wilayah. 

c) Pada akhir tahap mahasiswa menemukan tema aspek-aspek wilayah 

dalam rangka menarik generalisasi untuk mengetahui karaktetistiknya. 

ci)  Pada akhir tahap mahasiswa membuat generalisasi wilayah untuk 

mensetahui karakteristik utama wilayah. 

Tahapan kedua siklus dilakukan kalau kelompok belum tepat atau 

menghadapi hambatan dalam mengejakan tugas. Oleh karena itu dilakckan 

intervensi untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kelemahan dalam model 

pembelajaran. Tidak tertutup kernungkiqan ketika mahasiswa menghadapi 

masalah dalam tahap (b) maka perbaikan juga dilakukan dalam tahap (a) dan 

seterusnya ketika terdapat masalah pada tahap (c) maka perbaikan mungkin 

saja dilakukan pada tahap (b) atau (a) dan demikian juga seterusnya pada 

tahap d. 



Tabel 4. Proses Penelitian dan Rencana Tindakan 

Latihan penalam induktif (studi kasus) masih sesuatu yang 
masih belum sering d i b e r i h  di perguruan tinggi. 

Membuat latihan membuat kategori d m  menarik generalisasi 
pada kasus vrilayh kabupaten dan kota berdasarkan strategi 
analisis data. 

Penugasan membuat kategorisasi dan menarik generalisasi 
wilayah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat 

1. membuat deskripsi kondisi n-ilayah dengan strategi display 
data. 

2. membuat kategorisasi sztiap elernen aspek \\-ila>;ah dengan 
membandingkan dcngan kriteria (teonkonsepf standar) dan 
menemukan pola. 

3. Menarik generalisasi w~layah dengan strategi menemukan 
tema \vilayah atau n~embuat hubungan asosiasi anhr aspek 
wilayah. 

Mengamati kernampuan mahasiswa menerapkan stratzgi analisis 
data d a l m  rangka rnzndeskripsikan kondjsi wilayah, membuat 
kategori elemen aspek wvilayah, dan menarik generalisasi 
wilayah. 

Menilai pencapaian mahasiswa, kelemahan dan hambatan dalam 
proses belajar mengnjar. 

1 

2 

3 

4 

5 

Refleksi awal 

Perencanam 

Tindakan 

Obsenasi 

Refleksi 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2006-2007 di kelas reguler 

B 2004. Materi perhuliahan terdiri dari metode-metode analisis yang digunakan 

dalam pengembangan wilayah. Sebelum nlid semester mahasiswa mereview 

metode analisis yang telah dipelajari dari berbagai mata kuliah yang menyangkut 

aspek geografi fisik, geogafi  manusia dan seopa f i  ekonomi dan pembangunan 

kemudian menampilkannya dalam bentuk mnkalah. Analisis dilahxkan terhadap 

suatu milayah kota atau kabupaten yang dibagi lagi dalam bentuk analisis aspek 

fisik, aspek demografi serta aspek ekonomi dan sarana dan prasarana. Pembagian 

kelompok didasarkan pada kabupatedkota yarig menjadi kasus analisis. 

5.1.1 Kemampuan RIembuat Deskripsi Wilayah dalam Bentuk Display 
Data 

5.1.1.1 Pelaksanaan siklus Pertania 

Pelaksanaan siklus pertama terdiri dsri dua kali tatap muka densan 

masing-masing tatap muka 2 SKS atau 100 menit. Tatap muka dilahukan dalam 

bentuk ceramah, tanya jalvab dan disertai contoh display data. Prosedur penelitian 

pada siklus pertama dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan yaitu : 

1. Menyiapkan skenario pembelajaran, berupa perencanaan materi ceramah 

dan contoh display data, penugasan dan pembagian waktu penugasan 

display data dan bentuk-bentuk aktivitas dalam setiap langkah. 

2. Membagi rnahasiswa atas kelompok kecil berdasarkan kasus penugasan 



3.  Membuat lembar observasi untuk memetakan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan penalaran rnahasiswa dalarn kegiatan yang berkaitan 

dengan penge jaan tugas. 

4. Menilai kemampuan pemahaman dan penalaran mahasiswa. 

2. Tindakan 

Skenario pernbelajaran dilaksanakan dalam dua kali tatap muka. 

Rangkaian kegiatan yang dilahukan yaitu : 

1. Pada lima (10) menit pertama untuk pembukaan kelas seperti pengedaran 

absensi, pembukaan oleh dosen, penjelasan singkat mengenai langkah 

pernbelajaran. 

2. Ceramah tentang berbagai bentuk dispay data yang digunakan dalam 

deskripsi wilayah.Ceramah dilakukan pada pertemuan pertama selarna 75 

puluh menit yang kemudian disertai tanya jawab. Sisa waktu dari pertemuan 

pertama digunakan untuk mengolah data kabupaten atau kota sesuai 

kelompok. 

3 .  Penyelesaian tugas dilahkan oleh kelompok diluar perkuliahan dan 

d ihmpul  minggu depan pada pertemuan kedua 

4. Pada pertemuan kedua setiap anggota kelompok duduk berdekatan. Dosen 

memeriksa hasil display data yang telah dibuat setiap kelornpok dan 

menjelaskan kembali berbagai ben~uk display data yang dapat digunakan 

dalam analisis wilayah disertai tanya jawab dan perbaikan tugas jika masih 

ada kelornpok yang belum paham tentang bentuk-bentuk display data untuk 

analisis wilayah. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai dosen pengasuh mata kuliah 

analisa wilayah. Observasi yang dilahukan yaitu pengamatan kemampuan 

mahasiswa dalam membuat display data wilayah serta melakukan 

pendokumentasian proses pengejaan tugas dan kendala yang dihadapi dalam 

menge rjakannya. Hasil observasi dapat diuraikan seperti dalam tabel 5 .  



4. Refleksi 

Dalarn pelaksanaan rnernbuat display data wilayah, ternyata rnahasiswa 

masih menemui kesulitan untuk membuat dengan benar. Dalam tahap ini 

dilakukan dua siklus pembuatan deskripsi. 

Pada siklus I dengan hanya diberikan kuliah ceramah tentang metoda dan contoh 

display serta materi tugas yang perlu ditampilkan dalam display, ternyata 

mahasiswa menemui kesulitan dalam men,oerjakan tugas display data walaupun 

telah diberikan masukan perbaikan. Dalam dua kali pertemuan membuat display 

data hasil yang diperoleh belum memuaskan sehingga perlu dilanjutkan dengan 

siklus I1 dengan perbaikan cara mengajar. Ssecara rinci hasil pada siklus 1 dapat 

di jelaskan sebagai berikut. 

1) Ketepatan mahasiswa dalam menampilkan an3ka proporsi dan pen-iumlahan 
dalam tabel. 

~Mahasiswa masih ada yang salah dalam mernbuat persentase dalam tabel 

(data densan jenis berbeda dijumlahkan dan dipersentasekan). hlahasistb-a 

banyak yang belum memahami beda data cross sectioual dan data 

loilgitlldi~mI (data time series ada yang dipersentasekan terhadap total series) 

Hal ini menurut penulis terutama disebabkan rnahasiswa kurans rnemahami 

manfaat dari informasi tabel. 

Hasil evaluasi pada bagian ini yaitu : display data dalam bentuk tabel yang 

dibuat oleh mahasiswa masih belum mengsarnbarkan profil cvilayah secara 

tepat 

2) Ketepatan mahasiswa dalam menampilkan proporsi dan informasi ~ ra f ik .  

Dalam menggunakan grafik untuk menggambarkan profil wilayah diperoleh 

temuan berikut ini : mahasiswa masih kurans rnemahami perbedaan 

penggunaan grafik batang dan prafik Iingkaran; mahasiswa masih salah 

membuat proporsi dalam tabel lingkaran (menjumlah data yang berbeda). Hal 

ini terlihat karena mahasiswa belum paham manfaat dari grafik yang, dibuat. 



Mahasiswa juga masih belum paham meletakkan data dalam sumbu x dan y. 

Hal ini karena mahasiswa rnasih belurn rnenserti tentang rnanfaat grafik untuk 

mengsambarkan kecenderunsan perkembangan. 

hfahasiswa masih belum terlatih menarik abstraksi dari kondisi eksisting 

dengan mernbandingkan nya densan nlodel teoritis. Hal ini disebabkan 

mahasiswa belum rnemahami bahwa model adalah penyederhanaan dari 

realita dalam unsur pokoknya. 

3) Ketepatan mahasisxa dalam menampilkan informasi tematik pcta 

Dalam membuat peta tematik mahasis\\-a masih menghadapi kendala teknis 

seperti membuat lesenda, mernbuat informasi koordinat dan menggambarkan 

posisi relatif wilayah yans dikaji. Hal ini kelihatannya disebabkan mahasistva 

belum terlatih membuat peta yanz betul sezara t e h i s .  

4) Ketepatan hlahasiswa &!am membuat narasi imendeskripsikan perbandinsan 
atau index) 

Mahasiswa masih belum mengerti n?akna index ha1 ini terlihat dari kesulitan 

mahasiswa menguraikan makna index. 

Selain itu, masih terdapat kssalahan dalznl membuat sa1ua:l. Hal ini  

kelihatannya disebabkan mahasisu-r! bclu-n nlen~erri  manfaat deskripsi untuk 

menggambarkan profil atau kecenderunsar! perkembansan. 

Dari hasil refleksi yans telah dikemukakan pada siklus 1, temyata masih 

banyak kesalahan yang di lahkan mahasisn.a Oalam mendisplay data dalam 

mendeshipsikn kondisi wilayah. Oleh sebnb itu tindakan yang dilakukan adalah 

melakukan siklus 2 dengan memperbaiki pol.a pemahaman mahasiswa terhadap 

cara-cara mendisplay data. Cara yang dilakukan masih dalam bentuk mernberi 



ceramah. tetapi materi pengajaran diperbaiki dengan menentukan tujuan 

deskripsi terlebih dahulu, yang disebut peneliti sebagai istilah lanskah mundur. 

Metode langkah mundur yaitu menzntukan apa yang hams diketahui 

dalam deskripsi data wilayah (tujuan). kemudlan menentukan bentuk analisis dan 

interpretasi yang bagai~nana yang dapat n~cnjawab bentuk deskripsi tersebut 

(proses) dan selanjutnya dibutuhkan data da1a.n bentuk tampilan yang bagaimana 

yang hams ditampilkan (input)? 

Siklus kedua dilakukan dalam 2 kali tarap muka densar, cara membuat 

jarin-jaring uraian tentans dekripsi wi lqah .  

1. Perencanaan 

Perencanaan yanp dilak-~ikan yaitu . 

1. Menyiapkan skenario pembelajaran. tiempa perencanaan materi ceramah 

melanjutkan penugasan dan tenssnt penugasan display data dan bentuk- 

bentuk aktivitas dalam setiap langkah 

2. Melanjutkan pembasian mah::sisna atas ke!ompok kecil berdasarkan 

kasus penugasan yang telah dilakukan 2ada siklus 1 

3 Membuat lembar obsenasi  untuk msrnetakan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan penalaran rnd-tasisv a dalam kesiatan yang berkaitan 

denpan pengerjaan tugas. 

4. Menilai kemampuan pemahaman dan renalaran mahasisma. 

2. Tindakan 

Skenario pembelajaran dilaksanakan dalam d m  kali tatap muka. 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Pada lima (10) menit pertama untuk pv2mbukaan kelas seperti pengedaran 

absensi, pembukaan oleh dosen, pe~ je lasan  sinpkat mengenai langkah 

pembelajaran. 

2. Ceramah tentang tujuan deskripsi data wilayah, bagaimana cara 

memperolehnya, bentuk analisis dan interpretasi apa yang dapat 



mencerminkan deskripsi wilayah tersebut, dan apa kebutuhan tampilan 

data sehingga bisa dilakukan interpretasi dan analisis tersebut. 

3. Penyelesaian tugas dilakukan oleh kelompok diluar perkuliahan dan 

dikumpul minggu depan pada pertemuan kedua, sedangkan pada 

pertemuan kedua tugas dikurilpiil 5 hari kemudian untuk dinilai oleh 

dosen sehingga bisa di~entukar, apakah masih diperlukan perbaikan 

pcngajaran (siklus 3) aiau lanjut keproses pembelajaran berikutnya. 

4. Pada pertemuan kedua setiap anssota  kelompok duduk berdokatan. 

Dosen memeriksa hasil display data yans  telah dibuat setiap kelompok 

dan menjelaskan kembaii b o r b a ~ a i  ber~tuk display data yanz dapat 

digunakan d a l a n  analisis ~\.ila:,-ah disertai tanya jawab dan perbaikan 

tugas jika masih ada kelornpok !.ans belum paham tenrang bentuk-bentuk 

display data untuk anatisis n-ila>-zh. 

3 Observasi 

Observasi dilakukan oleh penelizi sendiri sejagai  dosen p e ~ g a s u h  mata kuli3h 

analisa wi!ayah. Obsenasi  yang dilakukan yaitu per.gamatan kemarnpuan 

mahasiswa dalam me~nbuat display data wi!ayzh serta melakukan 

pendokumentasian proses pengerjaail Tugas dan kendala yans  dihadapi dalaln 

menserjakannya. Hasil observasi dapat diuraihan seperti dalarn tabel 5 siklus 11. 
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4. Refleksi 

Pada siklus LI, metoda yang dipakai yaitu dengan menerangkan temuan 

yang hams diperoleh oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mengsambarkan 

rnanfaat dari display data yang dibuat. Mahzsiswa diminta untuk mengevaluasi 

dan memikirkan display data yang diperlukan untuk rnendapatkan hasil yang 

diinginkan. Ternyata dengan metoda ini, mahasiswa dapat membuat display data 

yang cuhup baik. Hanya saja masih diternukan kesulitan rnahasiswa dalarn 

rnemahami rnakna index seperti : indes demografi, index lokasi dan indes jalan 

seperti terlihat dari kesulitan dalam menguraikan narasi dari data indes. 

Temuan Siklus I1 

1) Ketepatan rnahasiswa dalam menampilkan angka proporsi dan penjumlahan 
dalam tabel 

Mahasiswa sudah bisa mernbuat tahel yang rnenggambarkan komposisi 

dengan benar. 

2) Ketepatan rnahasiswa dalam menam~ilkan prooorsi dan informasi ~ r a f i k .  

Riahasiswa sudah bisa membuat tabel yang mengsarnbarkan komposisi dan 

kecenderungan data dengan benar kecua?i pada satu kelompok yang rnasih 

belum benar membuat display data. 

3) Ketepatan mahasiswa dalam menampilkan informasi tematik peta 

Dalam rnembuat peta tematik, mahasiswa masih tidak menampilkan peta 

indeks yang menggambarkan posisi wilayah. Hal ini mungkin karena rnereka 

menganggap ha1 ini penting. 

4) Ketepatan Mahasisw-a dalam membuat narasi lrnendeskripsikan perbandinoan 



Informasi tentang satuan sudah benar tetapi mahasiswa masih kesulitan 

menarasikan perbadingan dan menguraikan rnakna index. Sehingga profil 

wilayah belum tergambar dalam narasi. Hal ini bisa dipahami karena 

mahasiswa kesulitan membaca makna simbol matematis. 

5.1.2 Kemampuan blembuat Kategori \Vilayah 

1. Pelaksanan Siklus I 

Setelah hampir seluruh tugas deskripsi wilayah dilakukan densan benar 

maka langkah selanjutnya adalah membuat kategori wilayah untuk mendapatkan 

perbandingan dan menemukan pola. Prosedur penelitian pada siklus pertama 

dapat diuraikan sebagai berihut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan yaitu : 

1. Menyiapkan skenario pembelajaran, berupa perencanaan materi ceramah 

kategori. Kategori setiap elemen aspek wilayah dilakukan dengan 

membandingkan dengan kriteria (teorii'konseplstandar) sehingga diperoleh 

kategori lebih rendawlebih tinsgi, dan menemukan pola (rnenaik, 

menurun, konstan, meningkat, fluktuatif, dan lain-lain) yang 

mencerminkan ciri-ciri spasial data. 

2. Melanjutkan pembagian mahasislva atas kelompok kecil berdasarkan 

kasus penugasan yang telah dilahxkan pada siklus I display data. 

3 .  hfembuat lembar obsenfasi untuk memetakan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan penalaran mahasis\\-a dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan pengerjaan tugas. 

4. Menilai kemampuan pernahaman dan penalaran mahasiswa. 

2. Tindakan 

Skenario pernbelajaran dilaksanakan dalam dua kali tatap muka. Rangkaian 

kegiatan yang dilakukan yaitu : 



1. Pada lima (10) menit pertama untuk pembukaan kelas seperti pengedaran 

absensi, pembukaan oleh dosen, penjelasan singkat mengenai langkah 

pembelajaran. 

2. Ceramah tentang kategori wilayah dari setiap elemen yang telah 

didisplaykan datanya dalam bentuk penelusuran tentang teori konsep dan 

standar untuk rnengakategori dan menentukan cara mengkategori jika 

tidak ditemukan teori, konsep ataupun standarnya. Selanjutnya memberi 

pengetahuan tentang tata membaca display data sehingga ditemukan 

pola. 

3 .  Penyelesaian tugas dilakukan oleh kelornpok diluar perkuliahan dan 

dikumpul minggu depan pada pertemuan kedua, sedangkan pada 

pertemuan kedua tugas dikumpul 5 hari kemudian untuk dinilai oleh 

dosen sehingga bisa ditentukan apakah masih diperlukan perbaikan 

pensajaran (siklus 2) atau lanjut keproses pernbelajaran berihutnya. 

4. Pada pertemuan kedua setiap anggota keiompok duduk berdekatan. 

Dosen memeriksa kategori yang telah dibuat berdasarkan display data dan 

dan menjelaskan kembali berbagai bentuk kategori berdasarkan kriteria 

atau menernukan pola. Perbaikan ini dilakukan dengan tanya jawab dan 

jika masih ada kelompok yang belum paham tentang cara mengkatesori. 

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan adaIah tentang kemarnpuan mahasiswa dalarn 

rnernbuat kategori dalarn aspek kependudukan, ekonomi dan fisik. Kategori yang 

dibuat berupa kategori yang mencerminkan ciri-ciri spasial data berupa : a) 

membandingkan dengan kriteria (teori/'konsep/standar) sehingga diperoleh 

kategori lebih rendahllebih tinggi, suburkurang subur, dan b) menemukan pola 

(menaik/menurunl konstan/meningkat/fluktuatif, dan lainnya). 

Mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam membuat 

kategorisasi setiap data misalnya tentang pertumbuhan penduduk, komposisi 

penduduk meskipun kriteria penentu seringkali masih belum tegas. 



Mahasiswa temyata sudah cukup mampu membuat kategori data dari 

kondisi wilayah sehingga tahap ini dilakukan cukup dalam satu siklus. Hal ini 

karena kategorisasi merupakan lanjutan dari display data. Display data yang benar 

memudahkan mahasiswa dalam membuat kategorisasi. 

Kelemahan yang ditemui yaitu kategorisasi banyak yang belum 

dirumuskan dengan rnernbandingkan dengan kriteria yang sangat t e ~ h u r  

sehingga penarikan kategori menjadi sering tidak teruhwr secara kuantitatif. 

blisalnya, tidak setiap data aspek kependudukan pada tahap display data 

diperbandingkan secara konsisten dengan data Propinsi Sumatera Barat sebagai 

standar penilaian katezori. 







5.1.3 Kemampuan Membuat Generalisasi Wilayah 

Kemampuan terakhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam nlata 

kuliah analisa wilayah adalah kernampuan n~engeneralisasi wilayah sehir~ssa 

diketahui tema wilayah yang bersan&utan. Densan memberi tema tertentu akan 

terbayang karakteristik kondisi wilayah yans berkaitan dengan pembansunan clan 

karakeristik pencapaian potensi dan masalah pembangunan. 

1. Pelaksanan SiWus 1 

Setelah hampir seluruh tugas deskripsi wilayah dan ka te~or i  wilayah 

dapat dilakukan dengan benar oleh mahasiswa maka langkah selanjutnya adalah 

membuat generalisasi ~vilayah Kegitan pada siklus ini dapat di uraikan sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan yaitu : 

1. Menyiapkan skenario pembelajaran, berupa perencanaan materi 

ceramah generalisasi wilayah. hlelanjutkan pembagian mahasiswa 

atas kelompok kecil berdasarkan kasus penugasan yang telah dilakmkan 

pada siklus 1 kategori wilayah. 

2. Membuat lembar obsenrasi untuk menletakan kemampuan pemahaman 

dan kemampiian penalaran mahasiswa dalarn kegiatan yang berkaitan 

dengan pengerjaan tugas. 

3. Menilai kemampuan pemahaman dan penalaran mahasiswa. 

2. Tindakan 

Skenario pembelajaran dilaksanakan dalam dua kali tatap muka. Ranskaian 

kegiatan yang dilakukan yaitu : 

1. Pada lima (10) menit pertama untuk pembukaan kelas seperti 

pengedaran absensi, pembukaan oleh dosen, penjelasan singkat 

mengenai langkah pembelajaran. 



2. Ceramah tentang generalisasi wilayah dari setiap elemen aspek yang 

telah dikategorikan. Ceramah diawali dengan mereview bermacam 

pembagian wilayah atau jenis-jenis wilayah untuk kepentingan 

pembangunan (berdasarkan teori). Pembagian atau jenis tersebut 

merupakan suatu tema wilayah. Untuk memperoleh kesesuaian ciri-ciri 

secara teoritis dengan kasus/tugas mahasiswa selanjutnya kategori 

setiap elemen aspek wilayah diranpkum untuk mendapatkan ide utama. 

Selanjutnya dilakukan induksi atau asosiasi untuk mendapatkan satu 

ide utama yang menjadi tema wilayah. Pada saat ceramah juga di 

kemukakan ciri utarna aspek yans menjadi penentu terna dan ciri 

ikutannya. 

3.  Penyelesaian tugas dilakukan oleh kelompok diluar perkuliahan dan 

dikumpul minggu depan pada pertemuan kedua, sedangkan pada 

pertemuan kedua tugas dikumpul 5 hari lcemudian untuk dinilai oleh 

dosen sehingga bisa ditentukan apakah masih diperlukan perbaikan 

pengajaran (siklus 2) atau lanjut keproses pembelajaran berikutnya. 

4. Pada pertemuan kedua setiap anssota kelompok duduk berdekatan. 

Dosen memeriksa generalisasi yang telah dibuat berdasarkan display 

data dan aktegori dan menjelaskan kembali berbagai bentuk 

generalisasi wilayah berdasarkan tema dan ciri penentunya. 

3. Observasi 

Dalam membuat generalisasi dalam kasus tugas wilayah, ditemukan satu 

kelompok (Kelompok dengan kasus Kota Bukittinggi) berpikir dalam alur 

merumuskan ciri terpenting wilayah. Ciri terpenting Kota Bukittinggi yang 

ditemukan adalah kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa yang maju yang 

bisa menarik migrasi sehingga menyebabkan perubahan guna lahan di kota tinggi. 

Sehingga mereka merumuskan tema Kota Bukittinggi "daerah maju". Pemikiran 

mahasiswa sudah ditunjang dengan data yans diperlihatkan dalam display data 

dan kategorisasi data. 



Berdasarkan pemikiran mahasiswa dalam kelompok ini yang tergambar 

dalam tulisan dan asistensi : wilayah termasuk konsep "daerah sedang 

berkembang" karena ciri penduduk menunjukkan kesejahteraan, sarana 

prasarana telah memadai, tetapi dengan kondisi lahan yang dominan lindung dan 

sektor yang dominan pertanian. 

Kelompok I1 (kelompok dengan kasus Kabupaten Agam) dan Kelompok 

111 (dengan kasus Kota Padang Panjang) telah mencoba merangkum berbagai ciri 

kependudukan, ekonomi dan fisik. Mahasiswa di Kelompok I1 merumuskan 

wilayah termasuk konsep "daerah sedang berkembang" karena ciri penduduk 

menunjukkan kesejahteraan, sarana prasarana telah memadai, tetapi dengan 

kondisi luas lahan yang dominan b e h n g s i  Iindung dan seh~or  yang dominan 

pertanian menyebabkan daerah ini diangsap masih belum berkembang. 

Mahasiswa di kelompok 111 sudah mencoba merumuskan konsep yang 

merangkum berbagai ciri wilayah. Berdasarkan pemikiran mahasiswa : wilayah 

termasuk konsep "daerah sedang berkembang" karena ciri pertumbuhan 

penduduk, penduduk sejahtera, pertumbuhan ekonomi (PDRB) lebih tinggi dari 

Sumbar. Kelompok ini tidak berhasil meran~kum aspek fisik dalam merumuskan 

tema wilayah. 

4. Refleksi 

Mahasiswa mengalami kesulitan dalam membuat generalisasi karena 

mereka harus: a) merangkum semua kondisi wilayah dalam satu tema atau b) 

mencari ciri terpenting dari wilayah, disebut terpenting karena ciri lain 

dipengaruhinya. Dengan demikian cara membuat generalisasi dilakukan secara 

dengan cara : a) menarik satu konsep yang merupakan kategori umum yang 

merangkum semua kategori khusus, atau b) rnencari satu konsep yang mewakili 

ciri terpenting wilayah dengan membuat hubungan asosiasi. 

Dalam pertemuan pertama mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

membuat generalisasi karena tidak tahu titik masuk dalam menarik asosiasi atau 



tidak tahu konsepltema yang akan dipakai. Dosen memberi kata penghubung 

seperti "ltir~~gga rneryehahkmr" atau "olelr karerra irrr rrrnrnstrAJ' pada setiap data 

Dalam membuat generalisasi dalam kasus tugas wilayah, ditemukan satu 

kelompok (yaitu kelompok I dengan kasus Kcta  Bukittinggi) berpikir dalarn alur 

merumuskan ciri terpentins nilayah Ciri terpenting Kota Bukittinsgi yaitu pusat 

perdagangan dan jasa. Kelornpok Kabupaten .+am sudah mencoba rnerumuskan 

konsep yang menghubungkan berbapai ciri ekonomi. kependudukan dan fisik 

.wilayah dalam hubungan asosiasi. 

Kelompok I cukup berhasil merumuskan tema berdasarkan data yans ada. 

akan tetapi masih belurn marnpu rnerumusL:an terila yang lebih spcsifik >.ang biss 

meranskum data-data lain. 

Kelompok II (dengan I ~ ~ S U S  Kabupaten Agam) sudah rnencoba 

menemukan tema wilayah berdasarkan beberapa ciri kependudukan, ekonon~i dan 

fisik. Tielemahan berpikir mahasisu-a adalah dalam Lvawasan walaupun losikanya 

betul. Kondisi luas lahan yang dominan berfbn~si  lindung dan kegiatan ekonomi 

dominan pertanian ditafsirkan sebagai kategori belum berkemban~ sedangkan 

kesejahteraan penduduk dan kelenskapan sarana przsarana merupakan ciri 

berkembang sehingga secara keseluruhan Lvilayah dilihat sebagai daerah sedang 

berkembang. 

Kelompok 111 (dengal; kasus Kota Padang Panjang). hfahasiswa sudah 

mencoba merumuskan kor?sep yang meranpkum berbagai ciri wilayah. Tetapi 

kelornpok ini kurang berhasil n~enrrnuskan tema karsna p ~ d a  tahap sebe1umnj.a 

tidak berhasil dengan baik rnerun~uskan kategori data kependudukan sehingiza 

generatisasi menjadi sangat lernah 
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5.2 Pembahasan 

Dari hasil tindakan kelas yans dilahukan maka berikut ini akan dibahas 

tentang pelajaran yans bisa ditarik untuk menjadi rnasukan untuk kegiatan 

pembelajaran khususnya dalam Mata Kuliah Analisis Wilayah. 

1. Tahap display data 

Pada tahap display data, pernahaman rnahasiswa tentans manfaat dari 

display data merupakan ha1 pentinp untuk diperhatikan. Kesalahan logis (sepeni 

kesalahan mernbuat data dalam grzfik sumbu .r dan y ,  mernbuat pernbagian untuk 

mencari proporsi) atau kesalahan teknis (seperti menampilkan besar d::n 

perbandingan bentuk grafik) dalam rnenarnpi!kan data dapat dikurangi kalau 

mahasiswa nlengetahui manfaat dari display na~t inya .  

Dalam mernbuat display data yans benar perlu ditekankan kepada 

mahasiswa bahwa a) ada data );an9 perlu ditampilkan dalam perbedaan waktu 

untuk melihat kecendemn,oan perkernbangan dan ada data 5-ang perlu ditampilkan 

dalam perbedaan jumlah dalarn satu w a h u  u n ~ u k  melihat ha1 yang menonjol, b) 

ada data yang ditampilkan dalarn jumlah dan ada data yang ditarnpilkan dalem 

proporsi. 

hlahasiswa ternyata rncr?,oalami kesulitan d z l m  ~nenarasikan dzta indeks. 

Hz1 ini disebabkan mereka kurang memahami lopika simbol matematis. 

2. Tahap Penskategorian data 

Dalam tahap pengkatescrian data dengan cara memperbandingkan 

dibutuhkan referensi berupa teori, atau perbandinsan dengan daerah lebih luas. 

Perkuliahan yang yang bsrkait dengan keriatan mengkategorikan data perlu 

terlebih dahulu menyiapkan dengan lengkap rujukan teori. standar atau data 

wilayah lain yans menjadi rujukan perbandinsan. 

Mahasisvia dalam menskategorikan dengan cara memperbandin~kan atau 

menemukan pola tidak mensalami kesulitan sepanjang dispiay data telah 

dilakukan dengan benar dan terukur. Kelenlahan mengkategorikan merupakan 

bagian dari membuat display data. 



3 .  Tahap membuat generalisasi wilayah 

Generalisasi dapat dilakukan densan cara menarik konsepherna yans  

merangkum setiap data atau mencari aspek terpenting yang menlpengaruhi aspek 

lain Mahasiswa rnasih sulit dalam membuat seneralisasi. Alat bantu yang dapat 

dipakai yaitu dengan memakai kata penghubung seperti "ltii1gg~7 ~ncryebnhkn?l" 

atau "ole17 knrtarm i/r~ tern:tr.sl~k pada setiap data. 

Hal palins dasar Fang hams dim~liki  mahasis~va dalarn membuat 

eeneralisasi yaitu Ivawasan atau referensi temakonsep yanz cuki~p banyak karena - 
a )  da lan~  membuat hubungan asosiasi yans pentins yaiti~ ke rnampan  menentulian 

titik masuk (tvlr/:~' pnirtl) dalarn rnernbuat hubungan sebab akibat, b) dalarn 

menarik konsep,'terna yans  merangkum berbagai data dibi~tuhkan referensi 

berbagai konsepftema sebapai pengetahuan danar ( ~ C I C ~ ~ I . O I I I J L ~  h7~710\1 limg<) 



BAB \'I 

KESI3IPULAS DAN SAR.-\S 

Dari hasil perencanaan, tindakan obsemasi dan refleksi yang telah 

dilakukan selama penelitian ini dapat ditarik beberapa kesirnpulan : 

1 .  Analisis xvilayah berupa perumusan koqsepsi wilzyah berupa kategorisasi 

atau seneralisasi sansat dipengj_aruhi oleh kemarnpuai? n-ismbuat displa!- 

data yang n~enggambarkan komposisi dan kecenderungan perkembangan 

dari data. 

2. Banyaknya kesalahzn yang d i l a h ~ k a n  c'alam display data oleh n?al~asis\\a 

menucjukkan dua ha! . I )  pemahanan tentans maniaat dari display data 

masih kurang. 2) rnahasisn-a lnasih ada yans  be\um menlahami data yang 

bersifat komposisi arau time series, 3 )  m a h a s i s ~ ~ a  belurn sepenuhnya 

mengenal ragam dan pengunaan tampilan grafis dan, 4) kemarnpuan 

mahasis%va dalam penalaran Iogis mzterratis masih kurang. 

3. D a l a ~ n  proses display d x a  (n~endeskripsikan l,viia).ah). nmdel perxbslz-jaran 

densan menjelaskan tujuan akhir yang diperoleh (output akhir ?an2 hams 

dicapai) kernudian. bard menenti~kar~ analisis dan interpretasi yans  

dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, ternyam !sbih mudah dipahan~i 

mahasiswa dan lebih berhzsi! dibandingkan ciengan ~ ~ e n e k a n k a n  terlebih 

dahulu pefigajaran materi teknis display data. 

3. hlahasiswa bisa membuat kategori data ~vilayah kafau display data telah 

dibuat dengan baik dan sebaliknya 

5. Proses generalisasi xxilayah membutuhkan wawasan atau referensi 

terna/konsep wilayah. 'Cj7awasan atau referensi yang kurans rnen~ebabkan 

kesulitan dalam membuat generalisasi. 



6.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan untuk peningkatan proses pembelajaran 

oeografi pembansunan adalah : - 
1 .  Perlu dikembangkan materi perkuliahan di Jurusan Geografi yang berisi 

teknik presentasi yeografi mengingat ilmu geografi merupakan ilmu yang 

mengzarnbarkan ciri-ciri kernanpan (grafi en). hlateri tersebut sangat 

berkaitan dengan penguasaan losika matemaiis sehingss dapat disislpkan 

pada mata kuliah statistik (terutarna statistik dasar ) atau ~netodologi 

penelitiln 

2 Pengasuh nlata a h  .Ana!isa Il'ilayah sehansn-a  rnenambahkan 

pengetahuai~ tipologi ni layah beriku: ci!-i-ciri:i>ra dengzn lebih sistenatis. 

misalnya membuar dalarn ben:t~k mnt:iks tipe \t.-ilayatl dengan ciri-cirinya 

3 .  Waktu penusasan dalam Lxliah X ~ ~ c l i s i s  wilayah periu diperpar~jang. 

Penugasan dapat din~ulai  pada penemuari lielima sarnpai ttjian akhir 

semester, sehinsga mahasis~v-a mempuilyai kemampuan dan lvaktu dalani 

membuat analisis yang lebih baik. 
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Lampiran 4 
Contoh tugas yang dikerjakan mahasiswa kelompok kependudukan Kabupaten Agam 
pada siklus 1 display data 



LAPORAN TUGAS 

"ANALISA WILAYAH" 

KELOMPOK I PEKDUDUKAIV 

JURUSAN GEOGRAFI 
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

1. HAlUKI FITRAH w q  
2. EFRIKA 
3. DEW1 FITRI IITINGSIH I(- 

/ 4. DERI DAHRIAWI \< d 5. VEVI DESM-ITA .,c 



DATA KEPENDUDUKAN 
KARLIPATEN AGAM 

Nol 
- 

Jcnis Data 1 Sumher 
I I 

1.  I Jumlah penduduk 5 tahun / BPS 

I terakhir I 
2. 1 Kornposisi peliduduk BPS 

3. 

4. 

6. 1 Tingkat kelahiran. 1 BPS 

Tingkat panisipasi angkatan 1 BPS 

kerja 

Angka putus sekolah 

5 .  

I ibu rnelahirkan 1 
Kejadian lunr binsr~ 1 BPS 

I 
Tingkat kenagarian I BPS 

Komposisi pcnduduk 

berdasarkan tirigkat 

pendiclikan 

BPS 

200 1 -2005 Lihat tabel contoh 

200 1-2005 

200 1-2005 

200 1-2005 

Lihat rabel contoh I 

Lihat tabel contoll 

Lihat tabel contoh 

200 1-2005 Lihat tabel contoh 



1. GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN WILAYAH 

Salah satu masalah yang periu diperhatikan dalarn proses pembangunan adalah 

masalah penedudukan. Pendudukan dengan berkgai karakteristiknya merupakan 

variabel yang mempunyai pengaruh yang sangit !uas pada segala asp& kehidupan. 

Masalah kependudukan yang tzrdapat di setiap negara bukan hanya menyangkut 

masalah kelahiran. kematian, mi-msi tetapi menyanglkut pula masala!! sosial buday% 

politik, pertahanan dan keamanan yang dapat menghambat usaha peningkatan d m  

pemerataan kesejahtefimn rakyat. Oleh kareca itu clatz kependudukan yang akurat d m  

tzpat v,-alutu sangat dibutuhkan untuk dijadilian dzsar dalam penmyelesaian mas;llnh 

tersebut. 

Selanjutnya data kependudtkan dapat digunaka.1 dalanl perencanaan 

pembangunan yang berhljuan untuk meningka~km kesejAteraan ra!!~at. Salrh 

satunya adalah psrencanaan pemhgunan failitas ynunjang kebutuhan masyarakat 

seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. tempat ibadah, tsmpat rekreasi dCm 

lain-lain. Hal yang terpenting da lm  menigkatkan kesejjahteraan rakyat adalah 

pembangunan manusia Indonesia 

Analisis data ke~endudukan kabupaten agaln mencakup: 

L Jumlah penduduk lirna tahun tera'khir mulai dari tahun 200 1-2005 

k Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

> Tinhgkat paritsipasi angkatan ke j a  

> Angka putus sekolah 

L Komposisi penduduk berdasaskan tingkat pendidikan 

> Tingkat kslahiran, kematian. tingkar kematian ibu melahirkm 

P Kejadian luar biasa 

4 Tingkat kenagarian 

k Tingkat pendapatan atau kesejahtenan 

P Peke jaan pada sektor tertentu 



1. Jumlah Penduduk Lima Tahun Terakhir 

Grafik dia t~s  menunjukkan bah~va pertiunbuhan penduduk bersifat konstan, 

dimana terdapat penambahan absolut (linear) setahun, sehingga p f i k  diatas 

dinamakan grafik yang berbentuk linear. 

Tahun 

200 1 

2002 

2003 

2004 

2005 

Total 
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2. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
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Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 
tahun 2005 
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Pada grafik tampak bahwa penduduk Kahupaten Agam mempunyai umur 

menengah yang rendah, sebaliknya angka kettrpantlmgan tinggi. Difihat dari jenis 

kelamin, penduduk dengan jenis kelamin perempuarl lebih banyak daripada Iaki-laki. 

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Komposisi Penduduk bersarkan Tingkat Pendidikan 

7 0 0 0 0 ~  I 

jumlah 

Tingkat Pendidikan 

[OTINGKAT PENWIKAN UTK OSD OSMP mSMU OSMK QMlN OMTsN .MAN ( 

Dari g ra f i  batang diatas, bahwa penduduk Kabupaten Agam paling banyak 

menamatkan pendidikan tingkat SD, kemudian ShlP dan disusul oleh SMU. Hanya 

sebagian kecil penduduk y m g  menamatkan SMK, MTN, MTsN dan MAN. 

4. Angka Putus Sekolah 

Anak putus sekolah di Kabupaten Agam yang terdata, ditempatkan didua 

tempat yaitru PSBR Padang Panjang dan PSBR Lubuk Alung. Jurnlah anak putus 

sekolah banyak terdapat di PSBR Lubuk Alung. 
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7. Kejadian Luar Binsa 

Tahun Kejadian 1,uar  bias:^ 
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- 
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2. Analisa Kependudukan Wilayah 

A. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 

Perubahan penduduk. baik pertambahan atau penurunan jumlah 

penduduk disebut "pertumbuhan". Kalnu bertambah disebut pertumbuhannya 

positif, kalau berkurang disebut pertumbuhan negatif. 

Tingkat pert~unbuhan penduduk daerah Kabupaten Agarn dalam 5 tahun 

terakhir, sebagai berikut : 

Pn = Po (1 + r)" 

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk n tahun ksmudinn 

Po = Jumlah penduduk permulaan 

r = tingkat perubahan setahun 

n = jangka waktu dalarn tahun 

1. 2001 -2002 

Total penduduk 2001 = 4 18.837 , 

Total penduduk 2002 = 422.23 1 

P n = P o ( l  +r)" --9 
422.23 1 = 41 8.837 ( I+  r)' 



Jadi tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Agam per tahun hanya 

mengalami sedikit perubahan. Tingkat perhunbuhan penduduk tcrsebut 

bersifat konstan (r). dalarn rumus di atas r menyatakan penarnbahm absolut 

(linear) setahun. 



B. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

1. Indeks Tingkat Umur 

Jumlah orang 65 tahun keatas 
Indeks tingkat umur = x 100% 

Jumlah anak 14 tahun keba~vah 

Penduduk i O  - 14) + penduduk (65+) 
, gan = 2. Ratio ketergantuq- x 1007b 

Penduduk (1 5 - 63) 

Dari keterangan di atas, tampak bahkva indeks tingkat umur 

wilayah Kabupaten Xgam kecil yaitu sebesar 23,6%. Ini artinya kediia 

golongan tidak produktif ekonomi diperbandingan untuk memperoleh 

gambaran penduduk inaktif. 

Dari angka ratio ketergantungan tersebut yaitu sebesar . . . . . . .. dapct 

dilihat berapa berat tanssungan penduduk produktif sebesar 7 1.1 OOh. 

Makin besar angkanya, makin berat beban tanggungan. 

C. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Dari grafik batang di atas, bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Kabupaten Agam tergolong rendah. Pada umumnya, penduduk 

menarnatkan pendidikan tingkat SD. Hanya sebagian kecil yang sampai 

melanjutkan tingkat S % P  dan SMU. 



D. Angka Putus Sekolah 

Anak putus sekolah di Kabupaten Agarn. diternpatkan di PSBR 

Padang Panjang dan PSBR Lubuk Alung. An& putus sekolah tersebut 

diberi skill dan keterampilan hidup. 

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Definisi untuk angkatan ker-ja tersebut ada beberapa macam. 

Penduduk yang berumur (15-64) tahun, yaitu golongan yang berpotensi 

produktif secara ekonomi, mempakan angkatan kerja yang tergolong 

dalam kelompok bekerja dan mencari pekerjaan. Tidak ternlasuk angkatan 

kerja ialah mereka yang urnurnya kurang dari 14 tahun. atau prig 14 tahun 

ke atas tetapi bekerja tidak mensntu pada keluarga dan tanpa bayaran. 

Termasuk kategori ini juga para pelajar dan mahasiskva. ibu rumah tangga. 

pensiunan dan lain-lain. 

Dari tabel di atas, angkatan kerja persentasenq-a lebih besar Iaki- 

laki dari pada perempuan, sedangkan bukan angkatan kerja persentasenya 

lebih besar perempuan. 

F. Tingkat Kelahiran, Kematian dan Kematian Ibu Melahirkan 

1. Tingkat kelahiran kasar 

Jumlah kelahiran 
Tingkat kelahiran = x 1000 

Jumlah penduduk 

Tingkat kelahiran 200 1 = 7.596 x 1000 
41 8.837 

Tingkat kelahiran 2002 = 8.171 x 1000 
422.230 

Tingkat kelahiran 2003 = 7.247 x 1000 
428.556 



Tingkat kelahiran 2004 = 7.308 x 1000 
43 1.603 

6.369 
Tingkat kelahiran 2005 = x 1000 

435.278 

Tingkat kelahiran di atas disebut tingkat kelahiran kasar. Dinanlakan 

kasar karena didasarkan pada penduduk seluruhnya, belum ada 

perinciannya. Angka tersebut dipsroleh dengan dasar jumlah penduduk 

pertengahan tahun (1 Juli), karena jurnlah itu yang paling mendskati 

jumlah rata-rata dalarn tahun tersebut. 

2. Tingkat kelahiran spesifik 

Ini merupakan perincian atau penghalusan dalarn perhitungan 

tentang kelahiran. Yang dipakai sebagai dasar ialah penduduk wani:a 

dengan umur wredi, biasanya dipakai batas umur 15-49 tahun. 

Jumlah kelahiran 
Tingkat kesuburan spesifik = x 1000 (permil) 

Jurr-lah wanita 

Tingkat kelahiran spesifik 200 1 = 7.596 x 1000 
104.444 

Tingkat kelahiran spesifik 2002 = 8171 x 1000 
1 05.057 

lL4 1 
Tingkat kelahiran spesifik 2003 = x 1000 

105.885 

Tingkat kelahiran spesifik 2004 = 7308 x 1000 
100.367 

= 72,81 O/OO 



Tingkat kelahiran spesifik 2005 = 

= 59.29 0100 

Dilihat dari tingkat kelahiran spesifik. ternyata tingkat 

kelahiran tergolong tinggi. Dimana dalam 1000 jurnlah penduduk 

wanita usia subur, rata-rata wilayah kabupaten Agarn, tingkat kelahiran 

rata-rata di atas 50 0/00 contohnl-a. tingkat kelahiran tahun 2001 

sebesar 72.73 0100. Ini artinya dari 1000 jumlah wanita usia subur, 

72.73 permil yang melahirkan. 

G. Tingkat Kenagarian 

Kabupaten Agam terbagi atas 2 bagian yaitu Agml Barat dan 

Agam Timur. Agam Barat terdiri dari Kecamatan Tanjung h~lutiara, Lubuk 

Basung. Ampek Nagari, Tanjung Raya dan Matur. Sedangkan Agam 

Timur terdiri dari kecamatan IV Angkek Canduang, Candung, Baso, 

Tilatang Kamang, IV Koto, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuah, Karnang, 

Magek dan Palembayan. Ibukota kabupaten Agam adalah Lubuk Basung. 

H. Kejadian Luar Biasa 

Kejadian luar biasa yang sering terjadi di Kabupaten Agam yaitu 

kebakaran, banjir, angin ribu, t'mah longsor. Daerah yang paling sering 

mendapat bencana yaitu Tanjung Mutiara, Tanjung Raya dan Tilatang 

Kamang. 



3. Sintesa Kependudukan Wilayah 

~ 

Indikator 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Komposisi penduduk 

menurut urnur dan 

jenis kelamin 

Komposisi penduduk 

berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Tingkat kelahiran, 

kematian bayi dan 

tingkat kematian ibu 

melahirkan 

IMR 200 1 = 7,7% 

Besaran 

200 1-2002 = 0.008% 

2002-2003 = 0,OO 15% 

2003-2004 = 0,0070/0 

2004-2005 = 0,008 

Indeks tingkat umur = 23,55% 

Ratio ketergantungan = 7 1,10% 

Tingkat pendidikan penduduk 

1. SD = 60.000 orang 

2. SMP = 15.000 orang 

3. SMU = 8.000 orang 

CBR 200 1 = 1 8,14% 

CBR 2002 = 19,359'0 

CBR 2003 = 16,9 1 % 

CBR 2004 = 16,93% 

CBR 2005 = 9,98% 

GFR 2001 = 72,730/0 

GFR 2002 = 77,780/0 

GFR 2003 = 68,44% 

GFR 2004 = 72,8 1% 

GFR 200 1 = 59,29% 

kematian bayi ~ 

Keterangan 

Tingkat pertumbuhan 

penduduk bersifat 

konstan atau disebut 

pertumbuhan absolut 

(lienar) 

Indeks tingkat umur 

merupakan gambaran 

ratio ketergantungan. 

Makin besar angka 

ratio ketergantungan. 

makin berat 

tanggungan penduduk 

produktif 

Ini berarti masyarakat 

kurang 

memperhatikan aspek 

pendidikan 

CBR (Crude Birth 

Rate) merupakan 

tingkat kelahiran kasar 

GFR (General 

Fertility Rate) 

merupakan tingkat 

kelahiran spesifik 

IMR (Lnfant 

Mortalilty Rate) 

merupakan angka 



4. Kategori Wilayah 

Berdasarkan hasil sintesa data kependudukan Kabupaten Agam, maka 

wilayah Kabupaten Agam dikategorikan wilayah berkembang menuju tingkat 

kesejahteraan yang mapan (keluarga sejahtera 11) 

Ini dilihat dari beberapa aspek : 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang bagus pertahun, tidak terlalu 

mengalami peningkatan rata-rata sekitar 0,008% pertahun. 

2. Indeks tingkat urnurnya kecil, yaitu 23,6%. Ini artinya jumlah penduduk 

produktif sangat kecil. 

Angka putus sekolah 

Tingkat partisipasi 

angkatan ke rja 

Kejadian luar biasa 

Tingkat kenagarian 

IMR 2002 = 6,4% 

IMR 2003 = 73% 

IMR 2004 = 6,2% 

IMR 2005 = 12,4% 

Jumlah anak putus sekolah 5 

tahun terakhir = 12 1 orang 

Angkatan ke rja ada sebesar 77% 

dari seluruh jumlah penduduk. 

Bukan angkatan kerja ada sebesar 

22,15% 

Kejadian luar biasa yang sering 

terjadi yaitu kebakaran. banjir, 

angin ribut dan tanah longsor 

Jumlah kecamatan = 15 

Jumlah nagari = 74 

dibawah setahun 

Jurnlah anak putus 

sekolah tidak terlalu 

tinggi 

Penduduk kabupaten 

Agam tergolong bagus 

tingkat partisipasi 

angkatan kerjanya 

Tidak terdapat 

kejadian luar biasa 

seperti wabah Demam 

Berdarah, busung 

lapar, dan lain-lain 

Kabupaten Agam 

tergolong kabupaten 

yang luas mengelilingi 

kotamadya 

Bukittinggi 



3. Ratio ketergantungan 7 1,1%. Ini artinya tingkat ketergantungan penduduk 

tinggi. 

4. Tingkat pendidikan penduduk masih rendah rata-rata menamatkan SD. 

5. Jumlah anak putus sekolah tergolong kecil 

6. Persentase penduduk angkatan k e j a  di atas rara-rata dengan jenis 

pekerjaan pada urnumnya bertani. 

7. Tingkat kelahiran tergolong tinggi, sedangkan tingkat kematian bayi d m  

kematian ibu melahirkan tergolong rendah. Ini berarti masyarakat kurang 

memiliki kesadaran melakukan program KB. Akan tetapi laju kematian 

bayi rendah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan d m  kesejahteraan 

masyarakat yang sudah mulai bagus. 

8. Kejadian luar biasa jarang te rjadi seperti banjir, angin ribut, tanah longsor, 

yang sering te rjadi adalah bencana seperti kebakaran. Bencana seperti 

wabah demam berdarah, busung lapar pun jarang terjadi. 

9. kabupaten tergolong luas. 

5. Generalisasi 

Dilihat dari kategori wilayah Kabupaten Agam, yaitu wilayah berkernbang 

menuju kesejahteraan yang mapan, maka ha1 yang perlu mendapat perhatian 

khusus adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu menekan sedikit laju pertumbuhan penduduk, agar setiap 

tahunnya junlah penduduk tidak terlalu tinggi 

2. Pemerintah perlu meningkatkan keszdaran penduduk terhadap program 

keluarga berencana 

3. Meningkatkan pendidikan penduduk dengan menyediakan sarana dan 

prasarana yang mendukung 

4. Membekali penduduk dengan berbagai keterampilan, agar persentase 

angkatan ke rja meningkat 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, 

agar bencana seperti banjir, tanah longsor dapat dirninimalisir. 
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A. JUDUL PENELITlAN 
Upaya Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Membuat Kategorisasi 
dan Generalisasi Dengan Menerapkan Strategi Analisis Data (Penelitian 
Tindakan Kelas Pada hiata Kuliah Analisa Wilayah di Jurusan Geosrafi FIS 

B. BIDANG ILRIU: Geografi 

C. PEKDAHULUAN 

Konsep merupakan bahan pernbansun (htri/c?rrtg hlocX-) dari pemikiran 

Dengan pemahaman tentang konsep dan hubungan antar konsep maka realita bisa 

dipahami dan dirnanipulasi. Oleh karena itu mahasisxva yans dipersiapkan 

menjadi seorang intelektual hams memiliki pemaharnan terhadap konsep dalam 

bidang ilmunya masing-masing. Lebih jauh mahasis~va juga dituntut untuk 

rnampu melakukan konseptualisasi sebasai bentuk penalaran induktif. 

Kemampuan membuat kategorisasi, klasifikasi dan generalisasi adalah dasar 

untuk melahukan konseptualisasi. 

Setiap bidans ilmu rnernpunyai sistem klasifikasi dan generalisasi 

tergantung dari permasalahan objek kajian. Oleh karena itu pada mata Auliah 

yang berkaitan dengan analisis perlu diberi rnateri latihan yang berkaitan densan 

penalaran indukif dalam ha1 membuat kategorisasi, klasifikasi dan generalisasi. 

Penalaran ini tidak dapat dilepaskan dari pemaharnan tentang relevansinva dalarn 

konteks permasalahan objek kajian tertentu dan konsistensi berpikir. 

Analisa Wilayah di Jurusan Geografi merupakan mata kuiiah Perilaku 

berkarya (h.PB) dengan bobot 3 (dua) SKS yang merupakan mata hxliah ?ang 

rnensyaratkan mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan dari berbagai nata  

Auliah pendukung seperti ekonomi geografi, geografi pembangunan, geografi desa 

kota, geografi pariwisata, kependudukan, geografi sosial, dan mata kuliah yang 

berkaitan dengan karaheristik fisik wilayah seperti hidrologi, geologi, klimatologi 

oeomorfologi dan geografi tanah. Mahasiswa sebelumnya telah rnemiliki bekal 
u 

ilmu pengetahuan dan informasi yang terkait densan berba~ai  karakteristik 

wilayah sebelum memasuki proses belajar mengajar dalam mata kuliah Analisa 

Wilayah. Hal ini diperlukan karena mata huliah Analisa Wilayah berkaitan dengan 



pengetahuan tentang klasifikasi dan generalisasi wilayah. Mahasiswa hams 

memiliki pensetahuan pendukung (backgrmrtd krowledge) untuk memahami 

konseptualisasi wilayah. 

Standar kompetensi dari mata kuliah Analisis wilayah yaitu mahasiswa 

memahami konsep-konsep penvilayahan berdasarkan pertimbanzan aspek fisik. 

kependudukan, sosial ekonomi dan perkembangan ekonomi. Setelah selesai 

perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai konsep 

wilayah dan mampu membuat klasifikasi dan peneralisasi konsep penvilayahan 

suatu daerah. 

Dalarn proses befajar nensajar pada mata kuliah Analisis Ctlilayah, 

mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai konsep pen\-ilayahan. Konsep 

penvilayahan yang biasa diajarkan tersebut berasal dari literatur bidang geografi 

nilayah yang berkaitan dengan konsep penvilayah dalam skala makro (dalam 

tingkat sub wilayah negara atau antar propinsi). Kelemahan dari pengajaran 

konsep penvilayahan geografi tersebut yaitu mahasiswa hurang mempunyai 

kepekaan untuk memahami klasifikasi n-ilayah dalam konteks kepentingan 

pembansunan. klasifikasi dan peneralisasi wilayah tidak hanya dapat 

diperkenalkan dari konsep penvilayahan yans  sudah baLu dikenal tetapi juga 

dapat melalui pengenalan kasus pembangunan dalam tingkat mikro (pada tinskat 

kabupaten dan kota dalarn propinsi). Dengan demikian mahasis~va rnernpunyai 

pemahaman terhadap kondisi n-ilayah dan mampu melihat karakteristik pokok 

~c-ilayah. Mahasiswa geografi perlu dipersiapkan untuk mampu memahami dan 

rnembuat konstruksi konsepsi n-ilayah pada tingkat kabupaten dan kota dalam era 

otonomi daerah sekarang ini vans berfokus pada tingkat kabuparon dan kota. 

Proses belajar mengajar mata kuliah Analisis b'ilayah dapat di lahkan 

secara deduktif dan induktif Proses belajar rnensajar secara deduktif dilahukan 

dengan memperkenalkan mahasiswa dengan berbagai konsepsi wilayah dengan 

berba~ai  contoh penerapannya. Proses secara induktif dilakukan dengan 

memperkenalkan mahasiswa dengan kondisi pembangunan wilayah. Dari data 

kondisi wilayah yang diberikan, mahasiswa membuat klasifikasi dan generalisasi 

wilayah. 



Pendekatan belajar secara deduktif dapat dikatakan merupakan pedagogi 

yang rnengutamakan tentans bapimana cara mengisi pikiran (corrfertf of mirzs) 

sedangkan pendekatan belajar mengajar secara induktif mengutamakan penataan 

cara berpikir (how to think). Pengajaran konsepsi wilayah dengan pendekatan 

induktif membutuhkan pengenalan ketrampilan dalam mereduksi informasi. 

lnformasi tentang kondisi wilayah direduksi untuk mendapatkan klasifikasi dan 

generalisasi wilayah. Dengan perpaduan pengajaran secara induktif dan deduh~if 

tersebut diharapkan mahasis~a mendapat pemahaman konsepsi wilayah yang 

lebih baik. hfahasiswa diharapkan bukan har.ya mampu mendeskripsikan konsepsi 

wilayah yang telah dikenai tetapi j u p  rnampu men,oanalisis suatu kasus wilayah 

yang ada berdasarkan kondisinya dan berdasarkan perspehif kepentingan 

pembangunan. 

D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini 

adalah sejauh mana penerapan strategi analisis data dapat digunakan mahasiswa 

untuk membuat kategorisasi dan generalisasi dalam kasus mata hvliah analisa 

wilayah ? 

'. Tinjauan Pustaka 

1. Strategi Analisis Data 

Men~analisis data rnerupakan suatrl keterampilan yang bisa dipelajari. 

Langkah pertama dalam memahami atau berpikir perspektif mensenai data ~ a i t u  

membagi data menjadi unit-unit analisis. Selanjutnya dilakukan kegiatan 

membandingkan, membedakan, mengagregasikan, menyusun dalam urutan atau 

mencari kaitan dan hubungan diantaranya (LViriaatmadja, 2006). 

Beberapa strategi umum dalam analisis data secara hualitatif menurut 

Creswell yang diranghmnya dari pendapat Bogdan dan Biklen, Huberman dan 

Miles serta Woolcott yaitu (dalam Wiriaatmadja, 2006) : 



a. Membuat sketsa gagasan dengan memberi tekanan pada deskripsi informasi 

tertentu 

b. Membuat metafor, analog 

c. Membuat display data dengan membuat kontras dan perbandingan melalui 

bagan, tabel, matriks dan gafik.  

d. hfereduksi informasi melalui kate~orisasi  data serta identifikasi pola dan tema. 

e. klenyusun kategori yang relevan dengan menyusun fastor dan relasi antar 

variabel dan pembukian yang logis. 

f. hfenghubungkan dengan kerangka analisis dalam literatur. 

Analisis data dalam pendekatan kuagtitatif menurut Krueckenberg (1974) 

bempa : 

a. Analisis distribusi variabel yang dilahwkan melalui analisis distribusi fiehuensi 

dan analisis dari berbagai atributnya. 

b. Analisis keterkaitan antzr variabel melalui cara menampilkan secara grafis 

melalui tabulasi s i l a n ~  dan distribusi fiehuensi. 

2. Pengertian Kategori, Nasifikasi dan  Generalisnsi 

Kategori Klasifikasi menurut arti karnus (Oxford Dictionary) berarti 

pengelompokkan sesuatu berdasarkan adanya kesamaan atribut tertentu (a 

coIIt?ctioi~ of tJzi~~gs sflaring a cornmot? n!trihrrle). Pengelompokkan dilakukan 

berdasarkan suatu skema konseptual atac aspek tertentu. Xlisalnya, kategori 

penduduk dapat dilakukan berdasarkan skema konsetualp atau aspek seperti 

agama, suku, pendidikan, dan lainnya. 

Klasifikasi dapat diartikan penyusunan benda, spesies dan iain sebasainya 

atas kategori-kategori (an-m~gemeitt of or-tifcrct, ~pecies, erc. it~ro ccrtrgorie.~). 

Dengan pengenian ini klasifikasi sama artinya dengan kategori. Akan tetapi dalam 

arti lain klasifikasi mempunyai makna yang sedikit berbeda dengan kategori. 

Pengertian lain klasifikasi menurut arti kamus (Oxford Dictionary), adalah 

menyusun sesuatu secara sistematis dalam suatu kelas atau kelonpok ( n m ~ g e  

somethi~rg ~sternaficcr1Zy in clmses or grmrp). Klasifikasi merupakan cara untuk 

menjelaskan konsep dengan membagi ob-iek atau situasi atas kategori secara 



sistematis. Istilah klasifikasi dengan demikian secara spesifik dipakai untuk 

menyebutkan sistem kategorisasi tertentu berdasarkan jenis atau tinskatan. 

Pengenalan konsep melalui klasifikasi dilahukan melalui penalaran 

induktif (irrdrrctive rensorz~rlg) yaitu proses dimana konsep abstrak diberrtrrk dari 

objek atau situasi tertentu (Dunn, 1993). Klasifikasi dilahukan atas dua cara : 

pernbagian logis (lqicol cfivi.riorr) dan klasifikasi logis (lopica! clnssrjicntio~r). 

Pernbagian logis dilakukan dengan membagi suatu konsep atas basian-basiannya 

sementara klasifikasi logis dilahukan dergan mengkombinasikan objek atau 

situasi menjadi satu kelompok besar atau kelas. Dasar dari klasifikasi tergantuns 

dari rnaksudnya. Hal ini berarti klasifikasi tergantung dari rnuatan pengetahuan 

(sr1bstm1tir.e klowledge) dari objek atau situzsi yang dikaji. 

Menurut Dunn (1994), beberapa eturan untuk membuat suatu sistem 

klasifikasi yang gajut (relevan) densan perinasalahan dalam suatu kajian bidan2 

ilrnu tertentu dan secara losis konsisten yaitu : 

a. Kesayutan dengan permasalahan (~~(bs ta~?t i r .e  relemlce). Dasar klasifikasi 

harus berkait dengan maksud dari analisis dan pemahaman tentang objek dan 

situasi. Pengelompokkan hams relevan dengan realitas permasalahan yang 

ada. Klasifikasi dengan denikian rnerupakan usaha untuk rnemaharni situasi 

permasalahan. 

b. A,Tenyeluruh (exltnlwtireiress). Kate~or i  dalarn suatu sistem kiasifikasi hams 

menyeluruh yans artinya semua kemcngkinan klasifikasi dari objek atau 

situasi hams dipertimbanpkan. 

c. Terpisah (cfi.Voirltme~rt). Katezori harus eksklusif sehingga setiap data tidak 

terhitung dua kali (double counted). 

d. Konsistensi. Kategori dan sub kategori J-ang dibuat harus didasarkan atas satu 

prinsip klasifikasi. 

e. Perbedaan dalam setiap hirarkis (hiertrrchical cfjstir1cti\.eness). Pengertian dari 

setiap tingkatan dalam sistem klasifikaji yang terdiri atas kategori dan sub 

kategori perlu dibedakan. 

Generalisasi menurut arti karnus (Oxford Dictionary) berarti pernyataan 

umum yang meliputi setiap kasus individual (to make n brocrd genernl stntemerrt 



meant to cover all individrral cases). Kata "general" juga berarti menunjukkan 

aspek terpen ting sesuatu (slrawilrg the chief crsyects of sornetirirrg). Generalisasi 

dengan demikian sama dengan abstraksi yaitu proses merumuskan konsep umum 

dengan mengabstraksikan ciri-ciri umum. Generalisasi merupakan pemahaman 

yang satu didalam Fang banyak. Selain itu generalisasi juza berarti penalaran 

indukif yaitu penarikan pernyataan umum (ger~ercr! irferrrrce) dari fzkta 

partikular. 

Generalisasi dalam konsep akademik dapat dibagi atas generalijasi 

statistik dan seneralisasi analitik (Yin. 1996). Generalisasi statistik berangkat dari 

inferensi data secara Axantitatif sedangkan seneralisasi analitik berdasar kepata 

kesesuaian suatu ternuan denpan kerangka teoritis. Generalisasi dalam penelirian 

kualitatif dapat dilahukan dengan nencari esensi dari berba~ai  objek atau situasi. 

Esensi tersebut diperoleh rnelalui identifikasi pola dan tipolosi (hiuhajir. 1998) 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpu!kan bahlva ~eneralisasi dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Membuat abstraksi suatu objek atau situcsi 

b. melakukan inferensi umum 

c. membuktikan kesesuaian suatu objek atau situasi densan suatu kerangka 

teoritis. 

3. Pengajaran Dalam Ranah Kognitif 

h,lenurut Bloom dan Madaus (dalam Arikunto,lgSS). tinskatan ranzh 

kognitif tersusun dalarn tingkatan : pengenalan (I-ecoplirioti). pemzham~n 

(con7prehei~sio)l), penerapan (~~pplicnrio~l) dan tingkatan yang lebih tingsi yzng 

tidak perlu bersifat linear, yaitu analisis (c~r7nLvsis), evaluasi (el-crl~mtior~) dan 

sintesis (s).7lthesis). Pen,oalarnan belajar dalam kornpetensi ranah kognitif rneliputi 

kegiatan menghapal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

menilai. (Majid, 2006). 

Pengalaman belajar pada tingkat pengenalan dapat berupa kegiatan hapalan. 

Jenis materi pembelajaran yang perlu dihapal dapat berupa fakta, konsep, 

prinsip dan prosedur. 



Pengalaman belajar untuk tingkat pemahaman dilahvkan dengan 

mernbandingkan (menunjukkan persamaan dan perbedaan), rnengindentifikasi 

karakteristik, menseneralisasi, menyimpulkan dan sebagainya. 

Pengalaman belajar tin&at penerapan berupa penerapan dalil atau prinsip 

terhadap kasus nyata dilapangan. 

Pen~alaman belajar tinskat sintesis dilaAxkan dengan memadukan berbapai 

unsur atau kornponen, menqusun membentuk bansunan, mengarang. melukis 

dan sebagainya. 

Pengalaman belajar untuk rnensapai kemampuan dalarn tingkatan penilaian 

dilakukan dengan rnenssunakan kriteria tertentu untuk penilaian terhadap 

suatu objek studi. 

Proses belajar mengajar perlu direncanakan dengan suatu strategi 

pensajaran yang tepat sesuai dengan tujuan pensajaran. Strategi pengajaran 

merupakan rumusan tentang cara menpajar yang hams ditempuh dalarn siruasi 

khusus atau dalarn keadaan tertentu yans spesifik (Hamalik, 1990). Secara teoritik 

terdapat dua s t ra te~i  pengajaran yaitu strategi pembelajaran penerimaan 

(reception lenrrrirlg) dan strategi pembelajaran penemuan (discover).. Iecrr~irlg). 

Dalam strategi pembelajaran penerirnaan yans  ditekankan adalah proses 

pensolahan informasi (irlfornratio}l yr.ocr.ssi}~g) ssedangkan dalarn strategi 

pembelajaran penenluan yang ditekankan adalah proses pengalaman (e-~perierrce 

yrocessir~g). 

Belajar dengan strategi pembelajaran penemuan rnerupakan cara 

pembelajaran yang rnernbutuhkan kemandirian yang merupakan cara 

pernbelajaran pengetahuan dan ketrarnpilan khas perguruan tinggi. Cara belajar 

rnandiri rnerupakan model pernbelajaran yang perlu untuk dijadikan efeh~if 

(Wiriaatrnadja, 2006). Hal ini relevan dengan kedudukan siswa dalarn kurihulum 

berbasis kornpetensi yaitu sebagai produsen artinya siswa sendirilah yang mencari 

tahu pengetahuan pans dipelajarinya (Madjid, 2006). Menurut Kiswoyo (1995), 

pada hakekatnya istilah pernbelajaran dipakai untuk menekankan pada pola 

interaksi antara kegiatan mengajar dan kegiatan belajar, di dalamnya mencahxp 

sekaligus proses rnenzajar yang berisi serangkaian perbuatan guru untuk 



rnenciptakan sistem lin&un,pn, dan proses belajar yang tejadi pada diri siswa 

yang berisi perbuatan siswa untuk rnenghasilkan perubahan pada diri siswa 

sebagai akibat dari kegiatan mengajar dan belajar. M a n  tetapi model 

pembelajaran seperti ini rnasih perlu untuk terus digalakkan untuk diterapkan. 

Sampai hari ini pengertian mengajar masih banyak berarti menyampaikan 

pensetahuan leb~at ceramah dan peragaan. Pensajar rnasih banyak memakai pola 

komunikasi searah yaitu rnenampaikan infcrmasi dan memindahkan pengetahuan 

dari pengajar kepada pelajar p ros t ,  1999). 

Langkah-langkah bela-jar dalam strategi pembelajaran penerimaan pada 

prinsipnya menyan~kut tahapan berikut : 

a. Penerimaan terhadap konsep-konsep atau prinsip-prinsip. 

b. Partikularisasi yaitu penerapan konsep-konsep atau prinsip kedalam situasi 

atau keadaan khusus. 

Lanskah-lanskah be!ajar dalam strategi pembelajaran penemuan pada 

prinsipnya menyangkut tahapan berikut : 

a. Pengenalan kasus tertentu. 

b. Generalisasi dan kategorisasi yaitu pen>-impulan konsep-konsep atau prinsip- 

prinsip berdasarkan pengenalan terhadap kasus tertentu. 

Materi pelajaran dalam ranah kognit;f terdiri atas empat jenis yaitu : fakta. 

konsep, prinsip dan prosedur (Xlajid, 2006). 

a). F a h ~ a  adalah asosiasi antara objek, peristiwa atau simbol yans ada ateu 

rnunskin ada dalam lingh-ngan nyata atau imajinasi. 

b). Konsep adalah sekelompok objek. peristin.a atau simbol yans memiliki ciri 

umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama yang sama. Konsep-konsep 

merupakan batu pembangun (hrtiltfir~g b!ock) dalam berpikir (2cslulyasa, 2006). 

hlateri pembelajaran konsep berupa : definisi, identifikasi, klasifikasi, dan 

ciri-ciri. 

c). Prinsip adalah hubunsan sebab akibat antara konsep. hlateri pembelajaran 

konsep berupa penjelasan dalil, huhum, rumus, atau hipotesis hubun, aan antar 

variabel. 



d). Prosedur adalah urutan lmgkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan 

rnasalah tertentu atau membuat sesuatu. Materi pernbelajaran prosedur berupa 

diagram alir atau langkah-iangkah menge rjakan secara urut. 

Konsep dapat dipahami dengan memberikan definisi, pengenalan ciri-ciri 

dan memposisikannya dalam suatu skema klasifikasi. Cara memperkenalkan 

konsep oleh dosen kepada mahasisxva dapat dilakukan dengan memberikan 

deskripsi terhadap materi pembelajaran konsep tersebut Untuk lebih 

meningkatkan pemahaman mahasiswa, konsep dapat dipahami melalui analisis 

data yaitu melalui analisis ciri-ciri, generalisasi dan penyimpulan dari suatu 

kasus. 

Berdasarkan strategi pembelajaran seperti dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengajaran teori, konsep atau prinsip dapat dilakukan dengan 

metoda bersifat deduktif yaitu dengan memberikan materi kepada mahasiswa dan 

kemudian pensajar memperkaya pemahaman dengan contoh-contoh atau bisa jusa 

dengan metoda induhqif yairu densan cara mahasis~va sendiri yang mengsali 

kasus-kasus dan kemudian secara induh~if menarik klasifikasi atau 

generalisasinya. Perpaduan kedua metoda tersebut dengan strategi pembelajaran 

yang beragam, berkemunskinan akan dapat lebih rneninskatkan kemarnpuan 

pemahaman mahasiswa tenrtama dalam mata Luliah yang membutuhkan 

pemahaman terhadap kasus nj-ata. 

4. Cara  Membuat Klasifilcasi dan  Generalisasi j'ilnysh 

Konsepsi wilayah, secara a r i s  besar dapat dibasi atas generalisasi tvilayah 

(~.t!gioiml gei~emlizntion) dan klasifikasi ~vilayah (regio)~cil clcrss~ficnrion) 

(Yunus. 1991). Generalisasi wilayah dilahukan dengan cara menonjolkan 

karakeristik tertentu dan menghilanskan faktor-faL~or yang kmrang relevan. 

Klasifikasi wilayah dilahukan tidak untuk rnenonjolkan karah~eristik tertentu 

wilayah melainkan untuk mencari diferensiasi antar wilayah. Diferensiasi wilayah 

terbagi atas diferensiasi jenis dan diferensiasi tingkat. 



Konsepsi wilayah dapat dibagi atas tiga golongan besar, yaitu (Yunus, 

1991) : 

a). Konsepsi wilayah ditinjau dari tipenya yang terbagi atas wilayah yang 

didasarkan atas ide homo,oenitas dan heterogenitas. 

- Konsepsi wilayah dalam ide homogenitas didasarkan atas keseragaman 

ciri dan sifat yang ada dalam Lvilayah. Konsepsi wilayah ini populer 

dengan istilah formo! rrgioit homoge~teoris reCpioiz rri~rfornt regiott. 

- Konsepsi wilayah dzlam ide heterogenitas didasarkan atas interdependensi 

dan interaksi antara ekosistem dengan sistem ekonomi dan sosial. Selain 

ide heterogenitas, konsepsi n.ila>-ah ini rnenekankan ide sentralitas. 

Konsepsi wilayah ini popuier dengan istilah $ii~ctior~ol rqiort iroricrl 

reg'oi I .  

b). Konsepsi wilayah ditinjau dari hirarkinl-a didasarkan atas segi ukuran ( s i ~ e ) ,  

bentuk Uom),  hngsi  (fi~nctiolr) dan fzl\tor lain-lainnya. Konsepsi u i l q a h  

dapat berupa gabungan berbagai faktor tersebut. 

c). Konsepsi wilayah ditinjau dari kategorinya terdiri atas beberapa jenis wilayah, 

yaitu : 

- wilayah bertopik tung,oal (sir/@ topic rrgior~). 

- wilayah bertopik gabungan (combii~ed foyic rcgio~~).  

- wilayah bertopik banyak (rnzrltiplr topic regiorz). Oleh karena ~vilayah ini 

merupakan gabungan beberapa topik yang berbeda maka disebut juya 

dengan wilayah berciri banyak (rnrrltiylrfearztre rrgiorr). 

- ivilayah total (rotaircgiotl) vang mempertirnbangkan topik dalam kesatuan 

politik atau administratif. 

- wilayah pengelolazn pernbangunan (con~pogt! g o t )  yang 

dipertirnbangkan berdasarkan kesatuan terna akifitas pernbansunan yang 

dilakukan untuk melestarikan atau mengembangkan sumber daya. 

5. Proses Pembelajaran Analisa \\'ilavah 

Berdasarkan pengertian analisa wilayah dan konsepsi wilayah yang telah 

diuraikan sebelurnnya maka proses pembelajaran analisa wilayah khususnya 



deskripsi. Elemen dari data yang ditampilkan yaitu : (a) data pertumbuhan, (b) 

data strukturkornposisi, dan (c) data ciri. 

2. Dalam membuat kategorisasi aspek-aspek wilayah dipakai metoda reduksi 

data dengan cara (a) mencari pola, (b) tema atau (c) membandingkan dengan 

teori/konsep/standar. Kategori dibuat densan cara : 

a. pertama, mengkate,vorikan data setiap elemen aspek tvilayah yang 

diperoleh dengan membandinzkannya dengan teori/konsep/standar. 

b. kedua, menemukan pola atau tema dari aspsk \\-ilayah. 

3 .  Dalarn membuat generalisasi wilayah dipakai cara : 

a. mencari tema yang terfihat dalam senrua aspek tv-ilayah, atau 

b. Mencari aspek yang menjadi per.entu aspek lain dengan rnembuat 

hubunsan asosiasi antar aspek-aspek wilayafi. 





b. Data Pengamatan dan Teknik Pengamatan 

Data pengamatan yans diAumpulkan dalam penelitian tindakan ini 

meliputi : 

a) Pengamatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam membuat deskripsi 

wilayah dengan memakai metoda display data dalam bentuk tabel, grafik, peta 

dan deskripsi. Data pengamatan yaitu : 

- ketepatan mahasiscva dalam menampilkan an,oka proporsi dan 

penjumlahan dalam tabel. 

- ketepatan mahasiswa dalam menarnpilkan proporsi dan informasi grafik. 

- ketepatan mahasisma dalam menampilkan informasi tematik peta. 

- Ketepatan mahasiswa dalam mendeskripsikan perbandingan antara kasus 

dan wilayah lebih luas. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas korespondensi berpikir yaitu 

kesesuaian antara tampilan dengan realita yans ingin ditarnpilkan. 

b) kemarnpuan mahasiswa membuat kategorisasi pada setiap unsur dari aspek 

wilayah. Data pengamatan yaitu : 

- kesesuaian kategori abstrak yang ditemukan dengan kriteria yang menjadi 

rujukan atau, 

- kesesuaian katesori abstrak yang ditemukan dengan pola yang ditemukan 

dalam data. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas konsistensi berpikir yaitu adanya 

hubungan logis dalam setiap langkah beipikir. 

c) kernampuan mahasiswa menarik tern2 aspek wilayah berdasarkan sintesa 

unsur aspek wilayah. Data pensamatan yaitu : 

- ketepatan dalam menemukan pokok persoalan atau ide dari aspek wilayah 

yang meranghum setiap unsur aspek ~vilayah. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas koherensi berpikir yaitu adanya 

kesatuan ide dari setiap bagian. 

d) kemampuan mahasiswa membuat generalisasi dengan menarik tema 

berdasarkan sintesa setiap aspek lvilayah. Data pengarnatan yaitu : 



- ketepatan dalam rnenemukan pokok persoalan atau ide dari wilayah yang 

meranghum setiap aspek wilayah d e n g n  cara melakukan reduksi atau 

membuat hubungan asosiasi. 

Penilaian pengamatan berdasarkan asas koherensi berpikir yaitu adanya 

kesatuan ide dari setiap bagian. 

Tabel 2. Aspek Penilaian dan Data Pengamatan 

d e n p  mem'akai 
metoda display darn - ketepatan mnhnsima ddnm 

menampi1k.m proporsi d'an 

- ketepatm nralmsim-a &dan 
memmpilknn infonmsi 
temntik petn. 

Aspek Penilaian I Data Pen, earnatan 

- Ketepatan rnahasinva dalam 
mendeskr ips ih  
perbandingxi nntara kasus 
dan lvilayah lebih 1x1s. 

Tahapan Perternu an 

Pengamatnn teriudap 
kernampuan rncahnsiswa 

1 I I1 ( I11 
subK 
el 

- ketepatan mahsim'a  dalam 
menampilkm a n ~ h  proporsi 

dnlnm mernbunt 
deskripsi nilayah 

kemampuan mAsisn.a 

1V 

d m  penjurnlahln ddam I/IV 
b k l .  ( 111 

I 

mebuat generalisasi 
dengm men'uik tenln 
aspek niln!-ah 
berdasarkan sintesn 

! 

subK 

c! 1 L/Tii 
IiI I 

I I 

I 

- kcsesuaian katcgori abstnk 
yang ditemukan dengan pola 
Yang diterndan dalarn dm. I - I 

kernnmpuan mahasiwa 
membuat kategorisnsi 
padn setil~p unsur dari 
nspek \I-ilnyah. 

I 

- kcrepatan dalarn menexnukan I 1 I 

pokok persoalm atau ide dm 
nspek wilaynh yang 
meranghxm~sctiapunsur I I 

aspek uilayah. 

- kesesuaian katcgori abstrak 
yang diten~ulian dengan 
kriteria >an% menjadi rujukan 
atau. 

unsur-unsur aspek 
nilayah. 

kemampuan mahasis\va i - ketepatan &darn menemukm 
membuat generalisasi pokok persodan atau ide &ri 
dengan menarik tema \\$a\-ah yang meranglam 
berdasarkan sintesa setiap a q x k  \xilayah dengan 
aspek-aspek wila~ah. cam melakrukan reduksi atau 

membuat hubungan asosiasi. 



Tabel 3. Data Pengamatan dan Kriteria Penilaian 

I I I 
I Kelengkapan informasi grafis I 

Kriteria Penilaian 

Kejelasan menampilkan secara 
kuantitatif karakteristik, pernasalahan 
a ~ u  porensi nilayah 

I 

No 

1 

2 

Data Pengarnatan 

ketepatan mahasiswa dalam 
menampilkan angka proporsi d m  
penjumlahan &lam nbel. 

ketepatan mahasism &lam Proporsi sumbu y dan s yang tepar 
menampilkan proponi dm informasi / sscam gmfis 
grafik. I Kejelasan menggambarkan 

( kecendrungan perkernban~an wilayah 
1 secara gnf is  

I I Kelengkapan informasi penjelasan peta 1 

3 ketepatan mahasiswa &lam ; Iiejelasan informasi karak~eristik. 1 
1 

menampilkan informasi tzmatik paa .  , potensi d m  masalah wilayah secara 
skematis i 

4 

I I menjadi rujukan 1 

Ketepatan mahasiswa &lam Kejzlasan perbandngan secara 
mendeskripsikan perbandingan antara kategoris 
kasus d m  n-iIa>ah lebih luas. 

5 
I 

I I 

I Kesesuaian kategori abstnk !me Data menggambarkan kecenderungan 
ditemukan dengan pola yang I tertentu dan diberi narnakonsep yanz , 

Kesesuaian kategon abstrak yang Data kondisi d a y a h  masuk kedalam 
ditemukan dengan knteria yang I salah satu kategori kriteria i 

7 

ditemukan dalam data. I tepat I 
Ketepatcm dalam menemukan pokok I Temdide pokok mcnjadi cirilsifat dclri I 
persoalan atau idc dari aspek \vila!.ah semua unsur aspek \\-ila.ah I 

yang meranghxm setiap unsur aspek ! 

I 

I I wilayah. 1 
! 

Ketepacin dalam menemukan pokok , Temdide pokok msnjadi cidsifat dclri j 
persoalan atau ide dari nilayah yang i semua aspek nila>-ah , 
merangkum setiap aspek ~vilayah , 
dengan cara meldukan rzduksi i 

I 
Ketepatan dalam menemukan pokok I Hubungan yang logis secara tsoritis 
persoalan atau ide dari wi1aya.h p n g  I 
meranghcm setiap aspek ~\ila!.ah 
dengan c a n  membuat hubungan 
asosiasi. 



c. Instrumen Penelitian 

Untuk mendukung jalamya penelitian ini, digunakan instrumen penelitian 

yaitu Pedoman Observasi. Panduan observasi digunakan untuk membantu 

kegiatan pengamatan keseluruhan proses pelaksanaan tindakan berupa lembar 

observasi. Obsewasi yang direncanakan disusun dalam bentuk obsewasi terbuka, 

terfokus dan sistematis. Lembar observasi berupa : 

a. Lembar check list berupa matriks kelenskapan data dan ketepatan 

menampilkan data. 

b. Lembar catatan tentang kemampuan penalaran dalam kegiatan penalaran 

seperti membandingkan, membedakan, mengkaitkan dan menyarikan. Lembar 

catatan mencatat berbasai point penting yang menunjukkan situasi 

problematis yans ditemui dalam membuat t u p s  dari presentasi maupun 

pertanyaan yang diajukan mahasisxa. 

c. Lembar catatan tentang penilaian hasil pekerjaan mahasiswa. 

d. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu melihat hasil penalaran makasiswa 

maka teknik analisis data yang digunakan dalam peneIitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

Prosedur pensolahan, dan analisis data deskriptif dilaksanakan meliputi 

tahapan : 

1) Deskripsi Data 

Data mentah yang dihumpulkan berupa check list dan lembar catatan 

dikategorikan berdasarkan berbagai kategori penting yang ditemukan. Langkah 

selanjutnya memberi penjelasan dan makna terhadap setiap hasil temuan. 

2) Validasi Data. 

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengevaluasi efektifitas belajar 

menzajar dalam penalaran induktif Oleh karena itu ha1 yang ingin diketahui 

adalah adanya pola-pola tertentu yans menghambat dan mendorong keberhasilan. 



Untuk meyakinkan temuan maka dilakukan proses triangulasi yaitu 

mernbandingkan antara kelompok-kelompok mahasiswa sehinzga bisa ditarik 

suatu pola temuan. 

3) Interpretasi Data 

Pada tahap ini dilahxkan pengujian hipotesis tentang model 

pembelajaran yang lebih baik merujuk kepada acuan teoritik mengenai model 

pembelajaran induktif dalam membuat kategorisasi dan generalisasi. Peneliri 

dalam proses ini berusaha untuk memunculkan makna dari setiap data yang 

diperoleh dan merumuskan temuan penelitian sehin,o,oa diperoleh gambaran !.an$ 

menyeluruh mengenai keberhasilan atau kegagalan penerapan model belajar 

mengajar. 

e. Prosedur Penelitian dan Rencana Tindnkan 

Proses penelitian tindakan yang digunakan berbentuk siklus yans terdiri 

dari tahap : perencanaan - tindakan - observasi - refleksi. Secara rinci, prosedur 

penelitian yaitu seperti berihxt ini. 

a. Perencanaan, meliputi: 

1) hierancang skenario pembelajaran, bempa perencanaan mareri 

penugasan dan pembagian waktu penugasan generalisasi wilayah serra 

bentuk-bentuk akivitas dalam setinp lanskah-langkah. 

2) Membagi mahasiswa atas kelompck kecil berdasarkan kasus penusasan. 

3)  Mernbuat lembar observasi untuk memetakan kemampuan pernahzmen 

dan kemampuan penalaran mahasisu-a dalam kegiatan yang berkairan 

densan pengerjmn tupas. 

4) hienilai kemampuan pemahaman dan penalaran mahasis~va. 

b. Tindakan 

kesiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan. 



c. Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dan rnenginterpretasikan proses 

dan kendala tindakan berhubungan dengan pengejaan tugas. 

d. Refleksi. 

Refleksi ini dilahukan untuk menemukan keefektifan model pembelajaran 

penalaran dan mengidentifikasi berbasai hambatan dalam pelaksanaan model 

pembelajaran ini. Keefektifan model secara hualitatif dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan mahasiswa menampilkan data, menbuat kategori dan menarik 

generalisasi. Refleksi dilahwkan pada setiap tahapan kegiatan penugasan 

yaitu : 

a) Pada akhir tahap mahasiswa membuat deskripsi kondisi wilayah 

berdasarkan data u-ilayah Fang diperoleh. 

b) Pada akhir tahap mahasiswa membuat kategorisasi elemen-elemen aspek- 

aspek wilayah. 

c) Pada akhir tahap mahasiswa menemukan tema aspek-aspek wilayah 

dalam rangka menarik generalisasi untuk mengetahui karakteristiknya. 

d) Pada akhir tahap rnahasiswa membuat generalisasi wilayah untuk 

mengetahui karakteristik utama u-ilayah. 

Tahapan kedua siklus dilahukan kalau keiompok belum tepat atau 

menghadapi hambatan dalam menserjakan nlgas. Oleh karena itu dilahukan 

intervensi untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kelemahan dalam model 

pernbelajaran. Tidak tenutup kemungkinan ketika mahasiswa menghadapi 

rnasalah dalam tahap (b) maka perbaiken jupa dilakukan dalam tahap (a) dan 

seterusnya ketika terdapat masalah pada tahap (c) maka perbaikan mungkin 

saja dilahwkan pada tahap (b) atau (a') dan demikian j u ~ a  seterusnya pada 

tahap d. 



TABEL 4. PROSES PENELITUN DAN RENCANA THYDXKAN 

1 

2 

3 

4 

5 

Refleksi awal 

Perencanaan 

Tindakan 

Obsemasi 

Refleksi 

Latihan penalaran induk-if (studi kasus) masih sesuatu >-an2 
m i h  belum sering d i b z r i h  di perguruan tinggi. 

hlernbuat latihan membuat katesori clan menarik generalisasi 
pa& kasus \ \ i f a>d~  kabupaten dan k o u  berdasarkan strate~i 
analisis data. 

Penu-san mernbuat Lategorisasi dan menarik generalisasi I 

i 
\vila!* kabupaten dan kota d Propinsi Surnatzra Barat i 
1. membuat dzskripsi kendsi n-ilq-ah dengan stntegi displa!. i 

data. i 2. mernbuat kategorisasi setiap elemen aspek \vila\.ah denpan 1 
membandngkan dzngan knteria (teori'konsepl standnr) d m  1 
menemukan pola. 

3. hlenarik generalisasi aspek lvilayah dengan strategi 
menemukan tzma dari aspek n-ilayah. 1 

4. hlmarik generalisasi nilayah dengan strategi menemukan 
tern  \dayah d m  rnembuat hubungan asosiasi antar asp& , 

\\<]ayah. 1 
! 

hlenzarnati kemarnpuan mahasisma menerapkan strategi analisis i 
data &lam rangka mendesknpsikan kondisi n-ilayah membuat 1 
katezori elemen aspek wilayah; menarik enemlisasi aspek 1 
\vila!ah, dan menarik generalisasi \\-\layah. I 

I 
hlenihi pencapai'm mahasis\va, kelemahan dan harnbatm &lam 1 / proses belajar menpajar I ! 
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