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ABSTRAC 

This type of research in this study is quantitative descriptive approach. This type of 

research in this study is quantitative descriptive approach. Sampling method of 

determining the population of respondents  number of 33 hightstudents. The method used 

in collecting data using interviews, observation method, test methods, methods of 

documentation and questionnaire. Test data techniques used Paired Sample t-test. Based 

on the analysis of data obtained: 1) In the paired samples t-test variable X obtained t (23 

271)> t table (1,697). 2) the variable Y obtained t (6.868)> t table (1.697) with a 

significance of 0.000, so it can be concluded that the field trip learning activities 

effectively to the learning outcomes of higtstudents.   

Keywords: Learning Activities Field Trip, Learning Outcomes. 

 

ABSTRAK 

Analisis Perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa PPKn IKIP PGRI Jember Mata 

Kuliah Otonomi Daerah Melalui Kegiatan Pembelajaran Field Trip Semester 

Genap Tahun Akademik 2015 – 2016.  Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  

kuantitatif. Metode penentuan responden populasi Sampling peserta mata kuliah Otonomi 

Daerah sejumlah 33 siswa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, metode obsevasi, metode tes, metode dokumentasi dan 

metode angket. Teknik data yang digunakan Uji Paired Sample t-test. Berdasarkan dari 

analisis data didapatkan: Berdasarkan hasil penelitian dan ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran  field trip. Ini terlihat pada hasil uji paired 

sample t-test yang menunjukkan hasil nilai thitung (23.271) > ttabel (1,697) sedangkan pada 

hasil belajar siswa nilai thitung (6.868) > ttabel (1,697) dan signifikansinya 0,000 < 0,05 

sehingga H0 ditolak sebaliknya Ha diterima yang artinya “Ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran field trip. 

Kata Kunci:  Kegiatan  Pembelajaran Field Trip,  Hasil Belajar. 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses perkuliahan yang tidak 

inovatif dan kreratif pasti akan 

menimbulkan kejenuhan bagi mahasiswa 

dalam perkuliahan.Rutinitas, proses belajar 

yang cenderung kaku dan baku, tidak lagi 

mengutamakan ide kreativitas setiap 

peserta didik karena semuanya harus 

terpola linier di dalam kelas (pedagogy 

indoor learning). Beginilah rupa dan 

sistem pendidikan yang tengah kita jalani 
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saat ini sehingga memunculkan pendekatan 

baru yang kita kenal dengan belajar luar 

kelas (outdoor learning), yang lebih 

memadukan unsur menggali dan 

menganalisa (andragogy).  

 Proses perkuliahan melalui field 

trip adalah proses perkuliahan dengan 

membawa mahasiswa mempelajari bahan-

bahan (sumber-sumber) belajar di luar 

kelas, dengan maksud agar mahasiswa 

lebih memahami serta memiliki wawasan 

yang luas tentang bahan ajar yang 

dipelajarinya di dalam kelas. 

Menurut Sudjana (2001: 82), 

menjelaskan hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki subyek didik 

setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2002 : 95), hasil belajar 

merupakan hasil dan suatu intruksi tindak 

belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar 

menentukan tercapai tidaknya tujuan 

pendidikan yang diaplikasikan dalam 

bentuk penilaian dalam rangka 

memberikan pertimbangan apakah tujuan 

pendidikan tersebut tercapai. 

Kajian Teori Model Pembelajaran Field 

Trip 

Model pembelajaran field trip bagi 

subyek didik berarti memperoleh 

kesempatan untuk mengobservasi, 

memperoleh informasi, atau mengkaji 

sesuatu secara langsung (Hildebrand dalam 

Isjoni 2010: 89). Field trip juga berarti 

membawa subyek didik ke objek-objek 

tertentu sebagai pengayaan pengajaran, 

pemberian pengalaman belajar yang tidak 

mungkin diperoleh subyek pembelajar di 

dalam kelas (Welton dan Maltoon dalam 

Isjoni 2010: 89). Melalui field trip sebagai 

model pembelajaran subyek didik di 

bawah bimbingan guru / dosen 

mengunjungi tempat-tempat tertentu 

dengan maksud belajar (Sagala 2011: 214). 

Teknik pelaksanaan field trip 

adalah dengan melakukan kegiatan 

pembelajaran di luar kelas dengan 

memanfaatkan lingkungan dan nara 

sumber yang terkait. Dengan demikian, 

pendekatan pembelajaran yang digunakan 

merupakan pendekatan yang berpusat pada 

subyek didik / pembelajar (student 

centered approaches).  

Langkah-langkah Field Trip  

Guru/Dosen yang menggunakan 

field trip dalam proses pembelajaran di 

lapangan, maka dalam pelaksanaannya 

dapat mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut (Husamah 2013:56-57) :  

a) Perencanaan  

b) Pelaksanaan  

 c)   Tindak lanjut  

Dalam field trip tentunya perlu 

persiapan yang matang demi menghindari 

risiko yang terjadi. Kemudian setelah 

pelaksanaan harus diadakan tindak lanjut 

(follow up). Kegiatan tindak lanjut 

dilakukan di kampus bisa berupa diskusi, 

pemaparan hasil, laporan field trip, 

maupun penilaian hasil kunjungan.   

Indikator  Field Trip 

1. Mengajak subyek didik untuk aktif 

mendengarkan, memperhatikan, 

mencatat dan bertanya jawab saat 

observasi objek di luar kelas (Sudjana 

2010:61). 

2. Subyek didik mampu mencari 

berbagai informasi yang diperoleh 

untuk pemecahan masalah dalam 

kegiatan belajar mengajar di luar 

kelas (Sudjana 2010:61). 

3. Subyek didik mampu menganalisis 

penerapan materi dalam kehidupan di 

sekitar mereka (Sudjana 2010:61). 

Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Sudjana (2010:22) hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Slameto (2010:2), hasil belajar 

merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu dalam interaksi dengan 



3 
 

lingkungannya. Snelbeker dalam Rusmono 

(2012:8) mengatakan bahwa perubahan 

atau kemampuan baru yang diperoleh 

subyek didik setelah melakukan perbuatan 

belajar adalah merupakan hasil belajar, 

karena belajar pada dasarnya adalah 

bagaimana perilaku seseorang berubah 

sebagai akibat pengalaman. Menurut 

Bloom (1956), tingkat kemampuan/hasil 

belajar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. 

1. Ranah Kognitif 

yaitu pengetahuan/ ingatan 

(knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan 

(aplication), analisis (analysis), 

sintesis (synthesis), dan penilaian 

(evaluation). 

2. Ranah Psikomotorik 

Ada enam aspek ranah psikomotorik, 

yaitu gerakan refleks, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, gerakan fisik, gerakan 

keterampilan kompleks dan 

komunikasi nondiskursip. 

3. Ranah Afektif 

Tipe hasil belajar afektif tampak pada 

peserta didik  dalam berbagai tingkah 

laku, seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman, 

kebiasaan belajar dan hubungan 

sosial.  

 Menurut (Purwanto, 2006: 102) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

belajar digolongkan menjadi 2, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu. 

Indikator Hasil Belajar  

1. Pre Test  

 Pre test diberikan dengan maksud untuk 

mengetahui apakah ada diantara subyek 

didik yang sudah mengetahui mengenai 

materi yang akan diajarkan              

(Ganditama: 2014).  

2. Post Test  

 Post test merupakan evaluasi akhir saat 

materi yang diajarkan pada hari itu 

telah diberikan yang mana seorang guru 

memberikan post test dengan maksud 

apakah murid sudah mengerti dan 

memahami, mengenal materi yang baru 

saja diberikan pada hari itu. 

(Ganditama: 2014) 

Keterkaitan Field Trip dengan hasil 

belajar.  

Keterkaitan antara kegiatan field 

trip dengan hasil belajar subyek didik 

dapat dijelaskan dengan menggunakan 

teknik teori penetapan tujuan (goal getting 

theory). Teori penetapan tujuan adalah 

proses kognitif membangun tujuan dan 

merupakan determinan perilaku. Tujuan 

yang disadari akan menghasilkan tingkat 

prestasi yang lebih tinggi jika seseorang 

menerima tujuan tersebut (Locke, 2002). 

Kejelasan tujuan pembelajaran dari dosen 

sangat penting, tujuan belajar harus 

dipahami dan disepakati agar mahasiswa 

dapat belajar dengan efektif. Mahasiswa 

menjadi termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran yang direncanakan oleh 

dosen. Selain itu, tujuan belajar juga harus 

tepat sasaran dan mencakup umpan balik. 

Saran dan masukan dari dosen 

memberikan kesempatan untuk 

memperjelas harapan mahasiswa untuk 

meningkatkan hasil belajar.  

Kerangka Konseptual  

Skema sederhana yang 

menggambarkan secara singkat gambaran 

penelitian dan proses pemecahan masalah 

yang akan dilaksanakan. Fungsinya untuk 

mengetahui gambaran penelitian secara 

keseluruhan dan sebagai pedoman arah 

tujuan penelitian.  
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Gambar 1. Diagram Kerangka 

Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Data diolah, 2015 

 Keterangan :  

: Ada                                                                                                                                                                                                                   

perbedaan hasil belajar sebelum 

dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip    

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif  kuantitatif yaitu 

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain, dengan 

memperoleh data yang berbentuk angka 

atau data kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono 2003: 11-14). Jenis penelitian 

ini dipilih karena pada penelitian ini 

dilakukan pengumpulan data dengan 

instrument penelitian yang menggunakan 

post test dan pre test, observasi, 

wawancara dan dokumentasi, yang 

nantinya akan diolah melalui bantuan 

computer khususnya aplikasi pemrosesan 

data SPSS 22. 

Metode Penentuan Responden 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Populasi Sampling, 

dan populasi sasaran. kesimpulan bahwa 

peneliti mengambil sample keseluruhan 

peserta mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Otonomi Daerah di IKIP PGRI 

Jember Semester IV tahun Akademik 

2015-2016 sejumlah 33 mahasiswa sebagai 

objek yang akan diteliti. 

Alat atau Instrumen Penelitian  

 Alat penelitian yang peneliti 

gunakan yaitu berupa angket dan tes. 

Angket tersebut bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan kegiatan 

pembelajaran field trip, sedangkan tes 

bertujuan untuk mengetahui gambaran 

tentang pengetahuan mahasiswa terhadap 

materi pada mata kuliah Otonomi Daerah, 

dilaksanakan sebelum dan setelah 

mahasiswa mendapatkan pembelajaran 

field trip.  

Teknik Pengumpulan Data   

1. Tes  

 Dalam menggunakan model 

pembelajaran field trip, peneliti 

menggunakan instrument berupa tes untuk 

melihat peningkatan kemampuan sebelum 

dan sesudah melakukan proses 

pembelajaran.   

2. Observasi  

Sebagai metode pengumpulan 

data, observasi bisa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang 

nampak dalam suatu gejala pada objek 

penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu 

Hasil Belajar siswa sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip  dengan indikator :  

1. Mengajak mahasiswa untuk aktif 
mendengarkan, memperhatikan, 

mencatat dan bertanya jawab saat 

observasi objek di luar kelas  
2. Mahasiswa mampu mancari 

berbagai informasi yang diperoleh 

untuk pemeecahan masalah dalam 
kegiatan belajar mengajar di luar 

kelas  

3. Mahasiswa mampu menganalisis 
penerapan materi dalam kehidupan 

di sekitar lingkungan mereka 

4. Post test  
 

Hasil Belajar mahasiswa sebelum 
kegiatan pembelajaran field trip dengan 

indikator :  

1. Mengajak mahasiswa untuk aktif 
mendengarkan, memperhatikan, 

mencatat dan bertanya jawab saat 

observasi objek di luar kelas  
2. Mahasiswa mampu mancari berbagai 

informasi yang diperoleh untuk 

pemeecahan masalah dalam kegiatan 
belajar mengajar di luar kelas 

3. Mahasiswa mampu menganalisis 

penerapan materi dalam kehidupan di 
sekitar lingkungan mereka  

4. Pre test  
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disebut dengan data atau informasi yang 

harus diamati dan dicatat secara benar dan 

lengkap. (S. Eko Putro Widoyoko 

2013:46). 

3. Wawancara  

 Wawancara merupakan suatu 

proses tanya jawab atau dialog secara lisan 

antara pewawancara dengan responden 

atau orang yang di interview dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. (S. Eko Putro 

Widoyoko 2013:40).  

4. Angket 

Angket adalah sebuah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh orang 

yang akan diukur (Responden), sehingga 

skala pengukuran instrumen yang peneliti 

gunakan adalah Skala Likert. Dengan 

Skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyususn item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan. 

a.Dilakukan dengan sangat baik (5)  

b.Dilakukan baik (4)  

c.Dilakukan dengan cukup baik  (3) 

d.Dilakukan, tapi belum baik (2)   

e.Tidak dilakukan (1)   

 Teknik pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

angket atau kuesioner dengan model 

tertutup. Kisi-kisi yang digunakan sebagai 

dasar pembuatan instrumen pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
Variabel Indikator  Item 

Soal 

Jumlah 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Field Trip  

1. Aktif 
mendengarka

n, 
memperhatik

an, mencatat 

dan bertanya 
jawab saat di 

luar kelas  

1,2,3 

4 
4 

2. Mencari 

berbagai 
informasi 

yang 

diperoleh 
untuk 

5 1 

pemecahan 

masalah 
dalam 

kegiatan 

pembelajaran 
d luar kelas  

3. Menganalisis 

penerapan 

materi dalam 
kehidupan di 

sekitar 

lingkungan 

6 1 

 Jumlah Soal  6 

 

Uji Prasyarat Analisis  

1. Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

koesioner/pertanyaan. Suatu koesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada 

koesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh koesioner 

tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel untuk degree of freedom(df)=n-

2,dalam hal ini n adalah jumlah sampel. 

Untuk menguji apakah masing-masing 

indikator valid atau tidak,dapat dilihat 

dalam tampilan output cronbach alpha 

pada kolom corre lated item – total 

correlation. Jika r hitung lebih besar dari r 

tabel dan nilai positif maka butir atau 

pertanyaan atau indicator tersebut 

dikatakan valid. (Ghozali, 2006).  

1. Valid Jika  hitung >  tab 

dengan taraf nilai signifikan 5 

% 

2. Tidak valid jika nilai  hitung <  

 tab dengan taraf  nilai 

signifikan 5% 

2. Uji Reliabilitas  

Suatu alat pengukur dikatakan 

realiabel bila alat itu dalam mengukur 

suatu gejala pada waktu yang berlainan 

namun menunjukkan hasil yang sama. Jadi 

alat yang reliable itu secara konsisten 

memberikan hasil ukur yang sama. Uji 

Reliabilitas ini berguna untuk menetapkan 

apakah instrumen yang dalam hal ini 

angket dapat digunakan lebih dari 1 kali, 

paling tidak oleh responden yang sama. 
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Dalam uji reliabilitas menggunakan tehnik 

alpha cronbach karena intrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu koesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu koesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. SPSS 

menyediakan fasilitas ini dengan uji 

statistic Cronbach alpha. Suatu konstruk 

atau variabel dinyatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach alpha > 0,60 

(Ghozali, 2006) 

Kriteria Hasil Pengujian : 

1. Alat Ukur reliable jika nilai 

alpha > angka kritis reliabilitas 

2. Alat ukur tidak reliable jika 

nilai alpha < angka kritis 

reliabilitas 

Metode Analisis Data  

 Analisis data diartikan sebagai 

upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data 

tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian.  

1. Uji Normalitas  

 Uji Normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam data, variabel 

terikat dengan variabel bebas keduanya 

mempunyai hubungan distribusi normal 

atau tidak. Uji Normalitas data yaitu teknik 

pengujian data yang dilakukan untuk 

mengetahui sebaran data memenuhi asumsi 

normal Uji Normalitas data yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

Analisis Statistik. Analisis statistic 

digunakan mendeteksi normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorof Smirnof. Untuk mngetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal, 

maka dapat dilihat dengan Kolmogorof 

Smirnof Test. Uji normalitas diukur dengan 

kriteria:  

a.Jika  nilai signifikansi atau probabilitas > 

0,05 maka data berdistribusi normal 

b.Jika nilai signifikansi atau probabilitas < 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Analisis Perbedaan Hasil Belajar 

dengan Uji Paired Sample t-Test  

1. Uji Paired Sample t test  

Uji beda sampel berpasangan    (t – 

paired) digunakan untuk membandingkan 

rata – rata dua variabel dalam satu 

kelompok. Adapun rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

 

(Arikunto, 2010) 

Keterangan: 

 

 

      

  

      

Kriteria Uji Beda Sampel 

Berpasangan (t – test  paired) sebagai 

berikut: 

1.Jika nilai t hitung ≥ t tabel dan nilai sig  

≤ 0,05 maka ada perbedaan hasil belajar 

subyek didik sebelum dan sesudah 

kegiatan pembelajaran field trip  

2.Jika nilai t hitung ≤ t tabel dan nilai sig ≥ 

0,05 maka tidak ada perbedaan hasil 

belajar subyek didik sebelum dan sesudah 

kegiatan pembelajaran field trip  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Dalam menentukan responden 

penulis menggunakan metode sampel 

dengan teknik purposive sampling, dengan 

jumlah responden penelitian sebanyak 33 

mahasiswa peserta mata kuliah Otonomi 
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Daerah  Semester IV IKIP PGRI Prodi 

PPKn, hasil penelitian ini dijelaskan 

berdasarkan penilaian variabel :  Penilaian 

Hasil Angket Kegiatan Pembelajaran 

Field Trip  

 Penilaian hasil angket dilakukan 

berdasarkan indicator pada variabel 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip yaitu 

aktif mendengarkan, memperhatikan 

mencatat, bertanya jawab, mencari 

berbagai informasi, dan menganalisis 

penerapan materi dalam kehidupan di 

sekitar lingkungan. 

Tabel 4.2 Penilaian Hasil Angket 

Sebelum Kegiatan Pembelajaran Field 

Trip  

No Item 

Nilai Jawaban 

Deskri

psi 

Skala 

Juml

ah 

mah

asis

wa 

1 2 3 4 5 

1 X1.1 5 14 14 0 0 2 dan 3 33 

2 X1.1 6 13 13 1 0 2 dan 3 33 

3 X1.1 5 13 14 1 0 3 33 

4 X1.1 5 14 14 0 0 2 dan 3 33 

5 X2.2 6 13 13 1 0 2 dan 3 33 

6 X3.3  5 13 14 1 0 3  33 

Total 32 80 82 4 0   

Sumber: data diolah tahun 2016 

Keterangan :  

Deskripsi skala 1: Tidak Dilakukan  

Deskripsi skala 2: Dilakukan, tapi belum 

baik  

Deskripsi skala 3: Dilakukan dengan 

cukup baik  

Deskripsi skala 4: Dilakukan baik 

Deskripsi skala 5: Dilakukan dengan 

sangat baik  

 Dari data penilaian hasil angket 

sebelum kegiatan pembelajaran field trip 

pada tabel (4.2) diketahui bahwa kriteria 

jawaban penilaian skor tiga relatif tinggi, 

ini terbukti pada jumlah data tabel skor 

dari skor satu sampai lima indikator satu 

sampai dengan enam siswa yang 

menjawab dengan skor tiga terlihat dalam 

tabel sejumlah 82 yang artinya kegiatan 

pembelajaran field trip  ini “Dilakukan 

dengan cukup baik”.  

 

Tabel 4.3 Penilaian Hasil Angket 

Sesudah Kegiatan Pembelajaran Field 

Trip 

No Item 

Nilai Jawaban De

sk

rip

si 

sk

ala 

Juml

ah 

sisw

a 
1 2 3 4 5 

1 X1.1 0 0 6 19 8 4 33 

2 X1.1 0 0 1 18 14 4 33 

3 X1.1 0 0 3 14 16 5 33 

4 X1.1 0 0 2 14 17 5 33 

5 X2.2 0 0 0 18 15 4 33 

6 X3.3  0 0 0 13 20 5 33 

Total 0 0 12 96 90   

Sumber : data diolah tahun 2016 

Keterangan :  

Deskripsi skala 1: Tidak Dilakukan  

Deskripsi skala 2: Dilakukan, tapi belum 

baik  

Deskripsi skala 3: Dilakukan dengan 

cukup baik  

Deskripsi skala 4: Dilakukan baik 

Deskripsi skala 5: Dilakukan dengan 

sangat baik  

Dari data penilaian hasil angket 

sesudah kegiatan pembelajaran field trip 

pada tabel (4.3) diketahui bahwa kriteria 

jawaban penilaian skor empat relatif tinggi, 

ini terbukti pada jumlah data tabel skor 

dari skor satu sampai lima indikator satu 

sampai dengan enam mahasiswa yang 

menjawab dengan skor empat terlihat 

dalam tabel sejumlah 96 yang artinya 

kegiatan pembelajaran field trip  ini 

“Dilakukan baik”.  Ini membuktikan 

bahwa ada perbedaan atau perubahan 
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sebelum dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip, dimana sebelum 

kegiatan field trip mahasiswa yang 

menjawab dengan skor tiga relatif tinggi 

sejumlah 82 dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip siswa yang 

menjawab dengan skor empat relatif tinggi 

sejumlah 96 artinya kegiatan pembelajaran 

field trip “Dilakukan cukup baik” menjadi 

“Dilakukan baik”.             

Penilaian Hasil Test Variabel Hasil 

Belajar Mahasiswa  

 Penilaian hasil pre test dan post 

test dilakukan berdasarkan indikator pada 

Hasil Belajar yaitu Pre Test (Sebelum) dan 

Post Test (Sesudah).  

Tabel 4.4 Penilaian Hasil Test Hasil 

Belajar Mahasiswa  

No  NIM 
Nama 

Siswa 
P/L 

Pre 

test  

Post 

test  

1 
2012187205B009 

Taufir 
Rahman  

L 65 75 

2 
2013187205B002 

Muhamad 

Anis  
L 65 75 

3 
2013187205B003 

Siti 
Masruroh  

P 75 80 

4 

2013187205B006 

Mohamad 

Ali 

Maskun 

L 60 75 

5 
2013187205B007 

Abd 

Manaf  
L 25 75 

6 
2013187205B008 

Mohamad 

Based. 
L 75 80 

7 
2013187205B009 

Momama

d Fadli  
L 60 75 

8 
2013187205B010 

Inggrid 

Puspita 
Sari 

P 75 80 

9 
2013187205B012 

Eka 

Amalida 
Ciptani  

P 65 75 

10 

2013187205B013 

Indah 

Novita 

Sari. 

P 85 90 

11 
2014187205B002 

Khoirul 

Umam  
L 75 80 

12 
2014187205B003 

Mahmuda
h 

P 65 75 

13 
2014187205B004 

Devita 

Puri 
Nadia.  

P 50 75 

14 

2014187205B005 

Eunike 

SAuryanti 

Dapa Zesi  

P 70 80 

15 
2014187205B006 

Mahendra 

Rivan P. 
L 35 75 

16 

2014187205B007 

Meilani 

Kurniawa

ti W.  

P 65 75 

17 
2014187205B008 

Ronald 

Swingky 
Y Penali.  

L 65 75 

18 
2014187205B009 

Nicholas 

Indrawan  
L 65 75 

19 
2014187205B010 

Nur 
Hasyim 

L 60 75 

20 
2014187205B012 

Sapto Ari 

reksono  
L 75 80 

21 

2014187205B013 
Mukti 
Triwibow

o 

L 30 75 

22 
2014187205B014 

Shifa 

Adelia  
P 85 90 

23 2014187205B015 Maryanti. P 65 75 

24 
2014187205B016 

Faikun 

Nadhori 
L 35 75 

25 
2014187205B018 

Tri Agus 
Mulyono  

L 75 80 

26 
2014187205B017 

Waluyo 

Utomo  
L 65 75 

27 

2014187205B018 

Dwi 
Margo 

Fridiyanto

oro P  

L 70 80 

28 
2014187205B019 

Amalia 

Silvi  
P 60 75 

29 
2014187205B020 

Yohana 

Emilia  
P 65 75 

30 
2014187205B021 

Moch 

Arifin  
L 75 85 

31 
2014187205B022 

Agus 

Indra 
Pratama  

L 60 80 

32 
2014187205B023 

Tekwin 

Purwanto 
L 70 80 

33 

2014187205B025 

Dhea 

Citraning 

Kushariya

nti 

P 65 80 

Sumber : data diolah tahun 2016 
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 Dari data penilaian hasil tes diatas 

diketahui bahwa ada perubahan nilai 

sebelum dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip. Ini membuktikan 

bahwa kegiatan pembelajaran field trip 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Pengujian Persyaratan Data Analisis  

Pengujian persyaratan data 

dilakukan menggunakan uji validaitas, 

uji reliabilitas dan uji normalitas. 

Adapun hasil pengujiannya adalah 

sebagai berikut :  

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur apakah pertanyaan atau 

pernyataa pada angket dan tes 

dibuang/diganti karena dianggap tidak 

relevan. Berdasarkan hasil uji validitas 

instrument pernyataan dinyatakan 

validitas, dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 22. Dari hasil uji 

instrument Angket pada peserta mata 

kuliah Otonomi Daerah diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

 Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Sebelum 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  
No 

Soal 
r hitung r tabel taraf 

sig. (5%)  
keterangan 

1 719 

0,344 

Valid 

2 774 Valid 

3 513 Valid 

4 719 Valid 

5 774 Valid 

6 460 Valid 

Sumber : data diolah tahun 2016 

Hasil uji validitas pada tabel (4.5) 

yaitu sebelum kegiatan pembelajaran field 

trip menunjukkan hasil (0,719 , 0,774 , 

0,513 , 0,719 , 0,774 , 0,460) r hitung > 

rtabel (0,344) dengan taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan kriteria yang ada, data 

yang dinyatakan valid apabila nilai rhitung 

> rtabel. Sehingga berdasarkan hasil uji 

validitas data dinyatakan valid karena nilai 

seluruh rhitung > rtabel.  

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sesudah 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  
No 

Soal 

r hitung r tabel taraf 

sig. (5%)  

keterangan 

1 547 

0,344 

Valid 

2 677 Valid 

3 522 Valid 

4 538 Valid 

5 465 Valid 

6 577 Valid 

 

Hasil Uji Validitas pada tabel (4.6) 

yaitu sesudah kegiatan pembelajaran field 

trip menunjukkan hasil (0,547 , 0,677 , 

0,522 , 0,538 , 0,465 , 0,577) r hitung > 

rtabel (0,344) dengan taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan kriteria yang ada, data 

yang dinyatakan valid apabila nilai rhitung 

> rtabel. Sehingga berdasarkan hasil uji 

validitas data dinyatakan valid karena nilai 

seluruh rhitung > rtabel. 

    Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas  Hasil 

Belajar Mahasiswa 

No 

Soal 

r hitung r
table Keterangan  

1 0,510 

0,344 

Valid  

2 0,582 Valid  

3 0,510 Valid  

4 0,591 Valid  

5 0,654 Valid  

6 0,726 Valid  

7 0,400 Valid  

8 0,400 Valid  

9 0,782 Valid  

10 0,782 Valid  

11 0,400 Valid  

12 0,717 Valid  

13 0,390 Valid  

14 0,617 Valid  

15 0,726 Valid  

16 0,782 Valid  

17 0,400 Valid  

18 0,654 Valid  

19 0,591 Valid  
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20 0,582 Valid  

Sumber data diolah tahun, 2016 

Dari hasil uji validitas terlihat 

bahwa data menunjukkan 
r 

hitung lebih 

besar dari  
r
table  (0,334), maka dapat 

disimpulkan bahwa pengujian soal nomor 

satu sampai dua puluh dapat dinyatakan 

valid.  

Hasil Uji Reliabilitas 
 Uji Reliabilitas digunakan untuk 

mengukur apakah instrument yang 

digunakan lebih dari satu kali 

mendapatkan hasil reliabel atau konsisten, 

deng

an 

respo

nden 

yang 

sama 

deng

an menggunakan bantuan software SPSS 

22. Setelah semua pernyataan angket dan 

tes telah diujikan ke responden dan 

hasilnya dinyatakan valid, maka 

selanjutnya dilakukan pada uji reliabilitas 

dengan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Sebelum 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Ketetapan 
Alpha  

N of Items 

.763 0,60 7 

      Sumber : data diolah tahun 2016 

Hasil uji Reliabilitas pada tabel 

(4.8) yaitu Sebelum Kegiatan 

Pembelajaran Field Trip menunjukkan 

hasil 0,763 Cronbach Alpha > Angka 

Kritis (0.60) berdasarkan kriteria yang ada. 

Data dinyatakan reliabilitas apabila 

cronbach alpha > angka kritis. Sehingga 

berdasarkan hasil uji reliabilitas data 

dinyatakan reliable atau konsisten, 

sehingga soal-soal tersebut reliabel dan 

dapat digunakan pada penelitian 

selanjutnya.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabiltas Sesudah 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  

 Reliability 

Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Ketetapa
n Alpha 

N of Items 

.714 0,60 7 

     Sumber : data diolah tahun 2016 

Hasil uji Reliabilitas pada tabel 

(4.9) yaitu sesudah kegiatan pembelajaran 

field trip menunjukkan hasil 0,714 

Cronbach Alpha > Angka Kritis (0.60) 

berdasarkan kriteria yang ada. Data 

dinyatakan reliabilitas apabila cronbach 

alpha > angka kritis. Sehingga berdasarkan 

hasil uji reliabilitas data dinyatakan 

reliable atau konsisten, sehingga soal-soal 

tersebut reliabel dan dapat digunakan pada 

penelitian selanjutnya.  

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Hasil Belajar  

               Sumber : data diolah tahun 

2016 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas 

pada tabel (4.10) yaitu hasil belajar 

menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,751 

dan kriteria reliabel > 0,60. Dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel 

penelitian dinyatakan valid dan reliabel,. 

Sehingga soal-soal tersebut reliabel dan 

dapat digunakan pada penelitian 

selanjutnya.  

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam data, variabel 

terikat dengan variabel bebas keduanya 

mempunyai hubungan distribusi normal 

atau tidak. data yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati 

normal. Hasil uji normalitas ini dilakukan 

dengan bantuan software SPSS 22. Hasil 

Cronbach's 

Alpha 

Ketetapan 

Alpha 
N of Items 

.751 0,60 21 
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uji normalitas dijelaskan pada gambar dan 

tabel di bawah ini :  

       Gambar 2 Hasil Uji Normalitas 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah tahun 2016  

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas 

Kegiatan Pembelajaran Field Trip  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  sebelum sesudah 

N 33 33 

Normal 
Parametersa 

Mean 13.7576 26.3636 

Std. 
Deviation 

3.03140 1.93356 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .144 .159 

Positive .081 .159 

Negative -.144 -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z .827 .913 

Asymp. Sig. (2-tailed) .502 .375 

a. Test 

distribution 

is Normal. 

Sumber : data 

diolah tahun 2016  

Uji normalitas penelitian ini pada 

scater plot terlihat data menyebar pada 

sekitar garis regresi atau diagonal dan 

mengikuti arah garis regresi atau diagonal 

sehingga dapat disimpulkan data penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. Selain itu 

hasil uji normalitas pada tabel 

menunjukkan angka signifikansi sebelum 

dan sesudah kegiatan pembelajaran field 

trip 0,502 dan 0,375 > dari 5% (0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas 

atau berdistribusi normal. 

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Hasil Belajar  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah tahun 2016 

Uji normalitas penelitian ini pada 

scater plot terlihat data menyebar pada 

sekitar garis regresi atau diagonal dan 

mengikuti arah garis regresi atau diagonal 

sehingga dapat disimpulkan data penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. Selain itu 

hasil uji normalitas pada tabel 

menunjukkan angka signifikansi 0,942  > 

dari 5% (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas atau 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Hasil Belajar  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 Unstandardized Residual 

N 33 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 
Deviat

ion 

9.81494165 

Most Extreme 

Differences 

Absol
ute 

.092 

Positi

ve 
.092 

Negati

ve 
-.090 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
.529 

Asymp. Sig. (2-tailed) .942 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : data diolah tahun 2016 
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Uji Hipotesa  

Uji hipotesa digunakan untuk 

mengukur tingkat signifikansi perbedaan 

hasil belajar mahasiswa melalui kegiatan 

pembelajaran field trip peserta Mata 

Kuliah Otonomi Daerah.. 

Uji Paired Sample t test  

Dalam penelitian ini kita ingin 

mengetahui apakah terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah test. Dalam hal ini 

sample tetap mahasiswa peserta mata 

kuliah Otonomi Daerah hanya bedanya 

adalah sebelum dan sesudah test. (Ghozali, 

2007). Adapun hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Paired Sample t-

Test Kegiatan Pembelajaran Field Trip  

 Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t 

hit
un

g 

t 

tab

el 

df 

Sig
. 

(2-

tail
ed) 

  

Me
an 

Std. 

Deviati
on 

Std

. 
Err

or 

Me
an 

95% 
Confidence 

Interval of 

the 
Difference 

  
Lower 

Up
per 

Pair 1 Seb
elu

m - 

Ses
uda

h 

1.2

60

61
E1 

3.1118

7 

.54
17

1 

11.502

64 

13.

70

94
8 

23.
27

1 

1,6

97 32 
.0

00 

 

Sumber : data diolah tahun 2016  

 Dari hasil uji Paired Samples Test 

hasil t hitung 23.271 > 1,697 dan 

signifikansinya 0,000 < 0,05 sehingga H0 

ditolak sebaliknya Ha diterima yang 

artinya “Ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran field 

trip..  

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Paired Sample t-

Test Variabel Hasil Belajar Mahaiswa 

(Y) 

 Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t  

hitun
g 

t 
ta

be

l 

df 

Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Std. 

Devi
ation 

Std. 

Error 
Mean 

95% 

Confide

nce 
Interval 

of the 

Differe
nce 

Lower 
Upp
er  

 
  

Pair 
1 

Pre 
test 

-  

post 
test  

14.

393

94 

12.

038

84 

2.095
69 

10.1
2515 

18.

662

73 

6.8
68 

1,69
7 32 

.0

00 

Dari hasil uji Paired Samples Test  

hasil t hitung 6,868 > 1,697 dan 

signifikansinya 0,000 < 0,05 sehingga H0 

ditolak ,sebaliknya Ha diterima yang 

artinya “Ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran field 

trip.  

Pembahasan  

Hasil model pembelajaran field 

trip dapat diketahui dari perolehan tes 

subyektif. Perolehan tes subyektif yang 

mengukur hasil belajar menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kelas sebesar 77,87, 

dan semua mahasiswa  mencapai lebih dari 

KKM 75. Dari nilai hasil belajar 

mahasiswa ini dapat dianalisis bahwa 

proses pembelajaran sudah berhasil. 

Pembelajaran sudah berhasil disebabkan 

karena dari jumlah mahasiswa yang hadir 

sebanyak 33 mahasiswa, terdapat 14  

mahasiswa yang memperoleh nilai di atas 

75 . Berdasarkan penilaian hasil angket 

sebelum kegiatan pembelajaran field trip 

diketahui bahwa kriteria jawaban penilaian 

skor tiga relatif tinggi, ini terbukti pada 

jumlah data tabel skor dari skor satu 

sampai lima indikator satu sampai dengan 

enam peserta didik yang menjawab dengan 

skor tiga sejumlah 82 yang artinya 

kegiatan pembelajaran field trip  ini 

“Dilakukan dengan cukup baik”. 

Sedangkan penilaian hasil angket sesudah 

kegiatan pembelajaran field trip diketahui 
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bahwa kriteria jawaban penilaian skor 

empat relatif tinggi, ini terbukti pada 

jumlah data tabel skor dari skor satu 

sampai lima indikator satu sampai dengan 

enam peserta didik yang menjawab dengan 

skor empat sejumlah 96 yang artinya 

kegiatan pembelajaran field trip  ini 

“Dilakukan baik”.  Ini membuktikan 

bahwa ada perbedaan atau perubahan 

sebelum dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip, dimana sebelum 

kegiatan field trip mahasiswa yang 

menjawab dengan skor tiga relatif tinggi 

sejumlah 82 dan sesudah kegiatan 

pembelajaran field trip mahasiswa yang 

menjawab dengan skor empat relatif tinggi 

sejumlah 96 artinya kegiatan pembelajaran 

field trip “Dilakukan cukup baik” menjadi 

“Dilakukan baik”.  

Hasil Uji validitas sebelum 

kegiatan pembelajaran field trip 

menunjukkan hasil (0,719, 0,774, 0,513, 

0,719, 0,774, 0,460) r hitung  > r tabel 

(0,344) dengan taraf signifikansi 0,05 

artinya data dinyatakan valid karena r 

hitung  > r tabel. Sedangkan hasil uji 

validitas sesudah kegiatan pembelajaran 

field trip menunjukkan hasil (0,547, 0,677, 

0,522, 0,538, 0,465, 0,577) r hitung  > r 

tabel (0,344) dengan taraf signifikansi 0,05 

artinya data dinyatakan valid karena r 

hitung  > r tabel.  Dari hasil uji validitas 

hasil belajar mahasiswa menunjukkan r 

hitung  > r tabel (0,344), maka dapat 

disimpulkan bahwa pengujian soal nomor 

satu sampai dua puluh dapat dinyatakan 

valid.  

Berdasarkan hasil analisis data 

melalui Uji paired t tes ada perbedaan hasil 

belajar mahasiswa melalui  kegiatan 

pembelajaran field trip, didapatkan bahwa 

pada kegiatan pembelajaran field trip thitung 

(23.271) > ttabel (1,697) sedangkan pada 

hasil belajar mahasiswa nilai thitung (6.868) 

> ttabel (1,697) nilai signifikansi lebih kecil 

dari alpha 5% (0,000 < 0,05), maka dapat 

dikatakan H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hasil ini dapat dikatakan  bahwa Ada 

perbedaan hasil belajar sebelum dan 

sesudah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran field trip peserta mata kuliah 

otonomi Daerah. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar 

mahasiswa peserta mata kuliah Otonomi 

Daerah melalui kegiatan pembelajaran  

field trip. Ini terlihat pada hasil uji paired 

sample t-test yang menunjukkan hasil nilai 

thitung (23.271) > ttabel (1,697) sedangkan 

pada hasil belajar peserta didik nilai thitung 

(6.868) > ttabel (1,697) dan signifikansinya 

0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak 

sebaliknya Ha diterima yang artinya “Ada 

perbedaan hasil belajar peserta mata kuliah 

Otonomi Daerah  sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran field 

trip di IKIP PGRI Jember”. 
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