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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diskripsi Teori 

1. Pengetahuan Tentang Geografi 

Menurut B.S. Bloom (1991:149-154) adalah salah satu hasil komisi 

khusus yang membahas tentang tujuan pendidikan. Perilaku manusia di 

bagi menjadi tiga ranah (domain), yaitu : kognitif (yang berkaitan dengan 

pikiran manusia), afektif (yang berkaitan dengan hati dan perasaan 

manusia), dan psikomotor (yang berkaitan dengan gerakan fisik manusia). 

Adapun domain atau klasifikasi adalah sebagai berikut : 

a. Kognitif  (cognitive domain) menurut bloom dan kawan-kawan : 

1) Pengetahuan (knowledge) yaitu mencakup ingatan akan hal-hal yang 

pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang 

disimpan dalam  ingatan, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk 

ingatan mengingat (recall) atau mengenal kembali (recognition). 

Aspek pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yang 

dirinci ke dalam 9 (sembilan) aspek yaitu : (1) pengetahuan spesifik 

yang mencakup berbagai informasi khusus yang harus dimanfaatkan 

dalam  mengkomunikasikan, memahami,  meng-organisasi secara 

sistematik bidang-bidang pengetahuan tertentu. Pengetahuan ini 

termasuk istilah dan fakta spesifik, (2) pengetahuan tentang metode  

meliputi : kebiasaan, kecenderungan, klasifikasi, kategori, dan 
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metode, (3) pengetahuan tentang keuniversalan dan abstraksi dalam 

suatu bidang meliputi prinsip-prinsip dan generalisasi, teori dan 

struktur (w3mphy, 2010). 

2) Pemahaman (comprehension) yaitu mencakup kemampuan untuk 

menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.  

3) Penerapan (application) yaitu  penggunaan abstraksi dalam situasi 

khusus dan konkrit. 

4) Analisis (analysis) yaitu pemecahan suatu ide ke dalam unsur-unsur 

atau  bagian-bagian  sedemikian  rupa sehingga hirarki dan hubungan 

ide menjadi jelas.  

5) Sintesa (Synthesis) yaitu yaitu memadukan bagian-bagian / unsur 

menjadi keseluruhan.  

6) Evaluasi (evaluation) yaitu  pertimbangan yang diberikan kepada nilai  

materi atau metode untuk  maksud tertentu 

b. Efektif (effective domain) menurut taksonomi Kratwohl, Bloom dan 

kawan-kawan: Meliputi penerimaan, Partisipasi, Penilaian, Organisasi, 

Pembentukan pola hidup. 

c. Psikomotor (psychomotoric domain) menurut klasifikasi Simspon :  

Persepsi, Kesiapan, Gerakan terbimbing, Gerakan yang terbiasa 

Gerakan yang kompleks, Penyesuaian pola gerakan, Kreativitas 

(Arifin, 2004).  

Berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya Peningkatan Kualitas 

Pengajaran Geografi disemarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang 

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dan sudut 
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pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan 

(Sumaatmadja, 1997 : 11). 

Obyek Ilmu Geografi secara luas terbagi atas dua bagian, yakni : 

a. Objek Material 

Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. 

Objek material yang umum dan luas adalah geosfer (lapisan bumi), 

yang meliputi: 

1) Litosfer (lapisan keras), Merupakan lapisan luar dari bumi kita. 

Lapisan ini disebut kerak bumi dalam ilmu geologi.  

2) Atmosfer (lapisan udara), Terutama adalah lapisan atmosfer bawah 

yang  

3) Hidrosfer (lapisan air), Berupa lautan, danau, sungai dan air tanah.  

4) Biosfer (lapisan tempat hidup), Terdiri atas hewan, tumbuhan.  

5) Pedosfer (lapisan tanah), Merupakan lapisan batuan yang telah 

mengalami pelapukan, baik pelapukan fisik, organik, maupun kimia. 

b. Objek Formal 

Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi 

beberapa aspek, 

1) Aspek Keruangan, Geografi mempelajari suatu wilayah antara lain 

dari segi “nilai” suatu tempat dari berbagai kepentingan.  

2) Aspek Kelingkungan, Geografi mempelajari suatu tempat dalam 

kaitan dengan keadaan suatu tempat dan komponen-komponen di 

dalamnya dalam satu kesatuan wilayah.  
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3) Aspek Kewilayahan, Geografi mempelajari kesamaan dan perbedaan 

wilayah serta wilayah dengan ciri-ciri khas.  

4) Aspek Waktu, Geografi  mempelajari perkembangan wilayah 

berdasarkan periode-periode waktu atau perkembangan dan  

perubahan dari waktu ke waktu (Ghozaliq, 2007). 

       Seperti yang dikemukakan di atas,bahwa untuk mengkaji geografi 

yang meliputi analisis gejala manusia dengan gejala-gejala alam, dan 

meliputi pula analis penyebarannya, interaksinya dalam ruang, dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan “what-where-why-how” tentang apa 

yang terjadi dipermukaan bumi. What berarti apa, where berati dimana, 

why berati mengapa, dan how berarti bagaimana. Untuk menjawab 

pertanyaan what, geografi dapat menunjukan gejala atau faktor alam atau 

faktor manusia. Untuk menjawab pertanyaan where, geografi dapat 

menunjukan ruang atau tempat terjadinya alam dan manusia tadi.Untuk 

menjawab pertanyaan why, geografi dapat menunjukan relasi-interelasi-

integrasi gejala-gejala tadi sebagai faktor yang tidak terlepas satu sama 

lain. Untuk menjawab pertanyaan how, geografi dapat menunjukan 

kualitas atau kuantitas gejala dan interelisasi atau interaksi gejala tadi pada 

ruang dan yang bersangkutan. Bahkan untuk mengungkapkan waktu 

terjadinya atau waktu berlangsungnya, geografi juga dapat menjawab 

pertanyaan when yang berarti kapan, dalam mengungkapkan dimensi 

waktunya (Sumaatmadja, 1988 : 35-36). 

Pada geografi dan studi geografi, Prinsip ini menjadi dasar pada 

Pengaruh Metode Kerja...,  Nuryati, FKIP UMP, 2011



10 
 

uraian, pengkajian dan pengungkapan gejala variabel, faktor dan masalah 

geografi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : 

1. Prinsip Penyebaran 

Gejala dan faktor geografi baik yang berkenaan dengan alamnya 

maupun mengenai kemanusiaannya tersebar di permukaan bumi. 

Penyebaran gejala dan faktor tadi tidak merata dari satu wilayah ke 

wilayah lainnya. 

2. Prinsip Interelasi 

Prinsip yang kedua adalah prinsip interelasi dalam ruang, setelah 

mengetahui gejala dan faktor geografi itu penyebarannya dalam ruang 

atau wilayah tertentu, kemudian akan diungkapkan hubungan antara 

faktor fisis dengan factor non fisis antara faktor manusia dengan faktor 

manusia. 

3. Prinsip Deskripsi 

Prinsip ini menjelaskan sebab akibat dari interelesasi gejala dan 

faktor geografi. Prinsip ini juga memberikan gambaran lebih jauh 

tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Prinsip ini dapat 

diungkapkan melalui diagram, grafik, dan tabel. 

4. Prinsip Chorologi 

Prinsip chorology merupakan prinsip geografi yang komphensif, 

karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Dalam mengartikan suatu 

ungkapan tersebut dengan penyebarannya, relasinya, fungsinya, 

bentuknya, proses, terjadinya, dan lain-lain (Sumaatmadja, 1980 : 42-
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46). 

Adapun prinsip geografi bagi kehidupan adalah sebagai berikut : 

a. Geografi sebagai suatu Sintesa 

         Geografi sebagai suatu sintesa digunakan untuk 

mengungkapkan apa yang menjadi pokok penelaahan, dimana 

adanya, bagaimana kualitasnya, mengapa demikian, dan bilamana 

terjadinya.  

b. Geografi sebagai suatu Penelaahan Relasi Keruangan  

Pada penelaahan relasi keruangan ini, variabel-variabel yang 

ada hubungannya benar-benar diteliti. Dikaji relasi, interelasi dan 

bahkan interdependensinya satu sama lain. 

c. Geografi sebagai Ilmu Tata Guna Lahan 

Perluasan sarana kehidupan manusia menggunakan ruang 

geografi, sehingga dalam hal ini perluasan tersebut membutuhkan 

perencanaan ruang untuk mengefektifkan dan mendayagunakan 

ruang yang bersangkutan.  

d. Geografi sebagai Bidang Ilmu Pengetahuan 

         Dua peranan utama yang dapat dipenuhi oleh geografi 

sebagai ilmu penelitian, yaitu pertama melakukan penelitian ilmiah 

untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan 

geografi itu sendiri (Sumaatmadja, 1981 : 37-41). 

 

Pengajaran geografi dapat mengembangkan kemampuan 
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intelektual tiap orang atau secara khusus pula anak didik yang 

mempelajarinya. Geografi dapat meningkatkan ingin tahu, daya untuk 

melakukan observasi alam lingkungan melatih ingatan dan citra terhadap 

kehidupan dengan lingkungan dan dapat melatih kemampuan untuk dapat 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari atau secara geografi memiliki 

edukatif yang tinggi. Melalui pengajaran geografi, kemampuan kognitif, 

efektif, dan psikomotorik anak didik dapat ditingkatkan. Pengajaran 

geografi mempunyai kemampuan melatih anak didik mencapai 

kedewasaan mental dalam berfikir, merasakan mengembangkan dan 

keterampilannya (Sumaatmadja, 1997 : 20). 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan kurikuler pengajaran geografi 

juga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Membekali siswa dengan pengetahuan yang bermakna 

Pengetahuan geografi yang berguna ini diartikan sebagai 

pengetahuan keseluruhan yang meliputi aspek teoritis dan aspek praktis 

yang mampu mengembangkan dasar mental dan kemampuan siswa 

sebagai individu. Pokok-pokok bahasan geografi tersebut harus mampu 

mengembangkan dorongan  ingin tahu, minat, kognisi, efektif, dan 

ketrampilan siswa. Pokok-pokok bahasan geografi yang bersifat teoritis 

digali dari konsep-konsep yang berkenaan dengan kehidupan manusia 

diberbagai wilayah di permukaan bumi, harus menjadi dorongan rasa 

ingin tahu menumbuhkan minat, dan meningkatkan kognisis siswa 

untuk melihat kenyataan dan menemukan sendiri masalah-masalah 
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kehidupan ditempat tinggal. Sedangkan pokok bahasan yang bersifat 

praktis digali dari kehidupan sehari-hari harus dapat memberikan 

pengetahuan yang praktis bagi mereka dalam kehidupannya. 

Mengembangkan saling pengertian yang lebih baik 

Konsep ini berkenaan dengan segala hal tentang kehidupan 

dimuka bumi. Ada beberapa konsep dalam pengajaran geografi antara 

lain konsep variasi gaya hidup manusia (varied ways of living), 

perbedaan areal (areal differences), persamaan areal (areal likeness), 

keunikan areal (areal uniquenesses), dan sebagainya, yang 

menggambarkan interaksi keruangan faktor-faktor geografi yang 

berbeda dipermukaan bumi. Melalui penghayatan dan pemahaman yang 

mendalam, siswa akan mengerti pentingnya kerja sama antar daerah, 

antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dengan demikian akan terbina saling pengertian yang lebih 

baik berkenaan dengan aspek kehidupan, sehingga terbina konsep 

interdependensi geografi pada diri siswa. 

b. Memberikan sumbangan terhadap pendidikan umum 

Pendidikan umum disini adalah pendidikan yang menanamkan, 

membina, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri siswa. 

Pengajaran geografi memiliki nilai-nilai ekstensi yang komprehensif. 

Melalui pengembangan dan penanaman nilai-nilai edukatif, teoritis, 

praktis, filsafat, kebutuhan, dan lain-lain, pengajaran geografi dapat 

terbina manusia yang berkemampuan integratif dan yang memiliki jiwa 
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kemanusiaan yang tinggi (Sumaatmadja, 1997:32-35). 

Memperhatikan hakikat, objek yang dikaji dan ruang lingkup 

pengajaran geografi, maka kemampuan yang harus dicapai siswa sangat 

luas dan kompleks. 

 
2. Metode Kerja Kelompok 

Menurut Ulihbukit Karo-karo (1981 : 56) Metode kerja kelompok 

adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar 

(setelah dikelompok-kelompokan) mengerjakan tugas tertentu untuk 

mencapai tujuan pengajaran. 

Sedangkan menutut Nursid Sumaatmadja (1984 : 107) metode 

kerja kelompok adalah metode interaksi edukatif yang menekankan pada 

kesatuan kelas sebagai suatu bentuk kelompok atau kelas sebagai suatu 

kelompok besar yang dapat dibagi-bagi lagi ke dalam kelompok yang 

lebih kecil. 

Jadi metode kerja kelompok merupakan kegiatan belajar yang lebih 

menonjolkan cara-cara kerja kelompok. Kegiatan ini lebih bersifat 

kerjasama dan tukar menukar pendapat dalam bentuk diskusi untuk 

kemudian menghasilkan suatu ketetapan bersama-sama yang disepakati. 

Oleh karena itu metode kerja kelompok ini lazim desertai dengan metode 

tugas dan diskusi. 

Metode kerja kelompok merupakan suatu metode yang memiliki 

nilai dan makna tinggi dalam membina siswa sebagai calon warga 

masyarakat yang mampu bekerja sama dengan orang lain. Untuk 
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melaksanakan tugas secara gotong royong ini dapat mengembangkan 

efeksi siswa terhadap menghargai pentingnya bekerja sama, dan kepatuhan 

terhadap tugas yang telah dilaksanakan. 

Kerja kelompok merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar 

mengajar yang dapat meningkatkan kadar CBSA, sebab kerja kelompok 

memungkinkan siswa beraktifitas sendiri dalam kegiatan belajar, baik 

dengan atau tanpa bimbingan guru. 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kerja kelompok antara 

lain sebagai berikut : 

a. Dapat mendorong tumbuh berkembangnya potensi berfikir kritis dan 

analitis siswa secara optimal. 

b. Melatih siswa aktif, kreatif, dan kritis dalam menghadapi setiap 

permasalahan. 

c. Mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa, mau mendengarkan dan 

menghargai pendapat orang lain. 

d. Melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar 

pendapat secara obyektif, rasional dan sistematik dalam 

berargumentasi guna menemukan suatu kebenaran dalam kerja 

kelompok (Suharyono, 1990 : 111-112). 

 
3. Tujuan Kerja Kelompok 

Kejelasan dan kemantapan tujuan kerja kelompok akan sangat 

mempengaruhi kehidupan kelompok. Makin jelas dan mantap tujuan kerja 

kelompok akan makin kuat ikatan perasaan kelompok dan akan makin 
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mendorong semangat kerja anggotanya. 

a. Sifat-sifat anggota pimpinan kelompok 

Iklim kehidupan kelompok sangat dipengaruhi oleh perbedaan 

sifat dan kesanggupan kerja sama dari setiap anggota dan pimpinan 

kelompok. Heterogenitas kondisi kelompok perlu mendapatkan 

perhatian agar tidak mengganggu kelancaran kerja. Dalam hal ini 

peranan pimpinan kelompok sangat penting dan menentukan. 

b. Kualitas tugas  

Bobot yang menyangkut berat ringannya tugas ikut 

berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan kelompok. Materi 

tugas yang terlalu berat dapat menimbulkan frustasi dan mengedorkan 

semangat kerja kelompok. Sebaliknya tugas yang terlalu ringan berati 

tidak memanfaatkan potensi kemampuan anggota secara maksimal. 

c. Jumlah anggota kelompok 

Jumlah anggota kelompok ikut berpengaruh terhadap 

intensitas kerja kelompok. Apabila jumlah anggota kelompok terlalu 

besar disamping sulit pengorganisasiannya, juga yang lebih penting 

adalah kurangnya kesempatan bagi masing-masing anggota kelompok 

untuk memberikan partisipasinya. Sebaliknya apabila jumlah anggota 

terlalu kecil, disamping makna kerja kelompok menjadi kurang, juga 

memperoleh sumbangan pikiran dari banyak pihak. 
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d. Tempat tinggal kelompok 

Kondisi ruang, ruang seperti ukuran, penerangan, 

keberhasilan, cahaya, kesegaran udara dan sebagainya ikut 

mempengaruhi keberhasilan kerja kelompok. Selain itu juga tata ruang 

belajar mempunyai makna yang sangat penting. Maka dari itu tempat 

duduk siswa di atur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadi 

interaksi dua atau banyak arah dan dapat saling tatap muka, misalnya 

dalam bentuk melingkar atau lingkaran memanjang             

(Suharyono, 1990 : 111-113). 

               Keuntungan atau kebaikan metode kerja kelompok : 

1) Siswa lebih mudah diawasi dan dibimbing karena dikumpulkan dalam 

kelompok yang lebih kecil dari pada kelas. 

2) Siswa belajar berdiskusi dan bertukar pendapat dalam kelompok 

masing-masing. 

3) Bagi siswa yang kurang berani dan pemalu, akan lebih berani 

berbicara mengemukakan pendapat dalam kelompoknya daripada bila 

harus menguraikannya di depan teman-temannya pada sistim klasikal. 

4) Membina semangat koperasi, bekerja sama yang sehat dan bergotong 

royong. 

5) Mempercepat penyelesaian pemecahan suatu masalah karena 

dipikirkan oleh beberapa orang. 

               Kerugian atau kelemahan metode kerja kelompok : 

1) Sulit membentuk kelompok yang dapat bekerja sama secara harmonis. 

2) Penilaian terhadap siswa sebagai individu menjadi sulit karena 
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tersembunyi dibelakang kelompoknya. 

3) Dapat menimbulkan iri hati pada kelompok-kelompok lain jika 

diketahui bahwa suatu kelompok tertentu hanya terdiri dari siswa yang 

pandai saja. 

4) Anggota kelompok yang malas atau bodoh mungkin saja akan 

menyerahkan segala-galanya kepada ketua kelompok atau teman yang 

lebih pandai atau rajin. 

5) Situasi fisik kelas seperti keadaan letak bangku atau meja kursi harus 

diubah apabila akan membentuk kelompok. Ini berati terbuangnya 

waktu mengajar. 

6) Dapat terbentuk kelompok yang hanya senang mengobrol daripada 

memecahkan masalah yang menjadi tugasnya (Suryasubrata, 1985:50-

52). 

Untuk mengantisipasi kelemahan penggunaan metode kerja kelompok 

tersebut, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pembentukan kelompok  

1) Jumlah anggota kelompok antara 5 sampai 6 siswa. 

2) Dalam satu kelompok tidak membedakan jenis kelamin 

3) Dalam satu  kelompok terdiri dari beberapa siswa pandai dan 

beberapa siswa yang kurang pandai. 

4) Ditinjau seorang untuk menjadi ketua dengan catatan ketua 

kelompok tersebut dapat diandalkan dalam  arti dapat memimpin 

dan membawa kelompoknya dalam bentuk kerja sama yang 

harmonis. 
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b. Kualitas tugas  

Tugas diberikan sesuai dengan pembahasan materi kelas 

VII dalam bentuk lembar kerja yang telah disiapkan oleh guru. 

Tentu saja bobot tugas tersebut disesuaikan dengan perkembangan 

mental siswa khususnya siswa kelas VII jenjang pendidikan SMP. 

c. Tujuan dari pendidikan Kerja kelompok 

Sebelum mengerjakan tugasnya, kelompok tersebut 

diberikan penjelasan tentang tujuan yang harus dicapai kelompok 

tersebut berkaitan dengan materi pelajarannya. Dan pada akhir dari 

kerja kelompoknya akan diberikan skor. Dimana skor tersebut 

mencakup skor proses dari kerja kelompok itu dan skor hasil yang 

dicapai dari kelompok tersebut. 

d. Pengaturan ruang 

Penataan ruang kelas yang digunakan untuk melaksanakan 

kerja kelompok ini adalah berbentuk melingkar dan saling 

bertatapan. Diupayakan antara kelompok yang satu dengan 

kelompok lainnya tidak saling mengganggu dalam pelaksanaanya 

metode kerja kelompok ini ditempuh melalui prosedur sebagai 

berikut : 

1) Kegiatan inti 

a) Membagi siswa kedalam kelompok-kelompok. 

b)   Menentukan bentuk tugas, sekaligus menguraikan tujuan yang 

harus dicapai oleh siswa berkaitan dengan materi pelajaran, yaitu 

Pengaruh Metode Kerja...,  Nuryati, FKIP UMP, 2011



20 
 

pembelajaran dari pokok bahasan yang harus dicapai oleh siswa. 

c)  Menyediakan sumber sumber data yang mungkin diperlukan oleh 

siswa. 

d) Mengawasi jalannya kegiatan siswa. 

e) Memimpin diskusi pleno, dimana setiap kelompok 

mengemukakan hasil pembahasannya. 

f)  Membantu menarik kesimpulan umum dari hasil kerja diskusi   

pleno. 

g) Memberikan skor proses dan hasil dari kerja kelompok. 

2) Kegiatan siswa 

a) Menerima tugas yang diberikan oleh guru. 

b) Menentukan sumber data yang diperlukan. 

c) Mendiskusikan masalah didalam kelompoknya. 

d) Menyiapkan laporan hasil diskusi. 

e) Mengajukan pendapat kelompok dalam diskusi pleno. 

f)    Mencatat kesimpulan-kesimpulan diskusi. 

 

B. Pengaruh Metode Kerja Kelompok Terhadap Pengetahuan Tentang 

Geografi 

Pengajaran geografi yang materi dan obyeknya digali dari kehidupan 

dengan alam lingkungannya memiliki persamaan dan perbedaan dapat 

menanamkan nilai kemanusiaan dan kegotong royongan dalam arti yang luas. 

Peneliti beranggapan bahwa dengan melalui metode kerja kelompok siswa 

dapat dibina mental gotong-royong dan tolong-menolong, juga dapat 
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membina sikap mental pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dari 

kepentingan hidup manusia itu sendiri. 

Metode kerja kelompok merupakan metode mengajar yang 

membutuhkan keterampilan fisik dan juga ketrampilan intelektual. 

Keterampilan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia yang 

penuh masalah dan tantangan, ketrampilan fisik yang berhubungan dengan 

pancaindera, dapat dibina dan dikembangkan pada pengajaran geografi 

melalui kerja kelompok. Ketrampilan intelektual meliputi kecepatan berfikir, 

kecepatan menanggapi suatu persoalan. Sedangkan ketrampilan sosial juga 

dapat diterapkan melalui metode kerja kelompok antara lain meliputi kerja 

sama, bergotong royong dan terampil membantu pihak lain yang 

membutuhkan. 

Kegiatan belajar melalui metode kerja kelompok juga merupakan 

suatu cara belajar dimana siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai  

indera sekaligus dalam waktu yang bersamaan berfungsi  menerima informasi 

yang sama. Oleh Koestoer P. (1986 : 25) cara ini disebut dengan nama 

“MSS”, yaitu “multi-sensory stimulation”. Cara ini juga sangat membantu 

bagi siswa yang lambat, sehingga kemampuan belajar siswa tentang 

pengetahuan geografi dapat ditingkatkan. 

Selain itu kerja kelompok yang dilaksanakan didalam kelas dalam 

pengajaran geografi juga menerapkan pendekatan belajar yang dikemukakan 

oleh Jost, yaitu pendekatan Hukum Jost, Dengan seringnya siswa diberi tugas 

dalam kelompok, maka akan lebih mudah mengingat kembali materi lama 

yang telah dipelajari. 

Mempelajari penjelasan di atas, kemampuan yang dicapai siswa 

dengan melalui kerja kelompok sangatlah kompleks. Oleh karena itu 

penelitian membatasi diri pada aspek pengetahuan tentang geografi saja. 
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Menurut Bloom, seperti yang ditulis oleh W.S.Winkel (1991 : 149) : 

Pengetahuan termasuk di dalam ranah kognitif (cognitive domain) yang 

meliputi antara lain : 

1. Pengetahuan (know ledge) 

2. Pemahaman (comprehension) 

3. Penerapan (application) 

4. Analisis (analysis) 

5. Sintesis (synthesis) 

6. Evaluasi (evaluation) 

Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari 

dan disimpan dalam ingatan. Hal-hal ini dapat meliputi fakta, kaidah dan 

prinsip, serta metode yang diketahui. Pengetahuan yang disimpan dalam 

ingatan, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat 

(recall) atau mengenal kembali (reconition). Oleh karena itu Hukum Jost 

sangat berperan disini. Makin sering siswa diberi rangsangan untuk 

mengingat kembali. Maka pengetahuan siswa tentang geografi semakin kuat 

melekat dalam ingatan. 

Dalam buku psikologi Belajar” yang ditulis oleh Tim pengetahuan 

MDMK IKIP Semarang (51-52), tipe hasil belajar pengetahuan hapalan 

(knowledge) terbagi menjadi beberapa sub kategori, yaitu ; 

1. Pengetahuan tentang hal-hal khusus: misalnya tentang kata-kata lepas, 

menyebut nama-nama benda, istilah dan sebagainya yang meliputi : 

a. Pengetahuan tentang istilah-istilah mencakup misalnya : membedakan 

unsur-unsur, fakta-fakta, contoh, kejadian, dan sebagainya. 

b. Pengetahuan tentang fakta-fakta khusus: mengidentifikasi definisi, 

sumber-sumber, memberi contoh-contoh, dan sebagainya. 
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2. Pengetahuan tentang cara dan sarana tentang hal-hal khusus, mencakup: 

a. Pengetahuan tentang konvensi-konvensi misalnya mengidentifikasikan 

bentuk-bentuk, penggunaan aturan, cara, simbol, gaya, gambaran, dan 

sebagainya. 

b. Pengetahuan tentang trand dan urutan misalnya mengenal kembali proses, 

gerak, kesinambungan, perkembangan, sebab-sebab, hubungan daya, 

pengaruh. 

c. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, misalnya 

mengidentifikasikan perangkat, susunan, klasifikasi, kategori-kategori, dan 

sebagainya. 

d. Pengetahuan tentang kriteria, misalnya menyebutkan kriteria, azas-azas, 

unsur-unsur pokok, dan sebagainya. 

e. Pengetahuan tentang metodologi, misalnya mengidentifikasi metode, 

teknik, penggunaan prosedur dan sebagainya. 

3. Pengaruh tentang universal dan abstraksi, meliputi : 

a. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, misalnya mengenal kembali 

prinsip, generalisasi, proporsi, azas, hukum, landasan, unsur-unsur pokok, 

implikasi, dan sebagainya. 

b. Pengetahuan tentang teori dan struktur, misalnya menemukan atau 

mengidentifikasi teori, dasar, interelasi, struktur, organisasi, formulasi, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa penggunaan 

metode kerja kelompok dalam bentuk pemberian tugas atau diskusi dapat, 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pengetahuan tentang geografi bagi 

siswa kelas VII.  
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C. Kajian Penelitian yang Releven 

1. Penulis       

 a. Sholihul hadi 

 b.Warsa 

2. Judul     

a. Pengaruh Metode Kerja Kelompok Terhadap Pengetahuan Geografi Siswa 

Kelas 1 Cawu 3 SLTP N 1 Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 

2000/2001. 

b. Pengaruh Metode Kerja Kelompok Terhadap Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Negeri 4 Bentarsari Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2001/2002 

3. Hasil 

a. Bahwa penelitian Sholihul hadi tentang Metode Kerja Kelompok Terhadap 

Pengetahuan tentang Geografi berhasil 

b. Bahwa Penelitian Warsa tentang Metode Kerja Kelompok Terhadap Prestasi 

Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial berhasil 

     Terdapat Perbedaan terkait data Normalitas dan Homogenitas.    

 

D. Kerangka Berfikir 

Perpaduan antara metode kerja kelompok dan pengetahuan tentang 

geografi, Pengaruh metode kerja kelompok bagi siswa antara lain: 

memperluas pengetahuan, melatih siswa berpendapat, menghargai pendapat, 
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siswa menjadi kreatif dan kritis. Dengan metode kerja kelompok dalam 

bentuk pemberian tugas dan diskusi dapat, meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pengetahuan yang mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan.  

Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, digali pada saat 

dibutuhkan melalui bentuk ingatan mengingat (recall) atau mengenal kembali 

(reconition). Dengan siswa di beri soal tes pengetahuan tentang geografi bagi 

siswa kelas VII sehingga tes hasil akan baik.    

 

E. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah : terdapat pengaruh penggunaan metode kerja kelompok terhadap 

pengetahuan tentang geografi siswa kelas VII A SMP N di Kecamatan 

Sumbang, Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011. 
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