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Abstrak 

Ekologi merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa Pendidikan Biologi yang terdiri 

atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Praktikum biasanya dilakukan mengkaji lingkungan 

perkotaan yang dekat dengan kampus ataupun pada lokasi tertentu yang sudah sangat sering 

dikaji. DIY yang dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata juga memiliki 

kawasan geopark di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi salah satu GGN (Global 

Geopark Network). Kawasan geopark yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan 

kawasan pada umumnya dapat dijadikan tempat studi laboratorium alam, sehingga 

memberikan variasi kajian ekosistem yang masih terbilang baru dan membuka wawasan 

mahasiswa.Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap 

potensi geopark untuk diadaptasi menjadi petunjuk praktikum studi laboratorium alam 

dengan mempertimbangkan tujuan praktikum Ekologi pada Perguruan Tinggi di DIY. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan petunjuk praktikum pembelajaran berbasis 

geopark dengan pendekatan inquiry learning untuk mahasiswa S1 Pendidikan Biologi di 

DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metodeLibrary Research. Data 

mengenai potensi geopark dikumpulkan dari berbagai sumber yang valid kemudian 

dianalisis relevansinya dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara field study untuk mengetahui keunikan ekosistem kawasan geopark. 

Literature study juga dilakukan untuk mendukung hasil field study dan menentukan seleksi 

materi yang tepat untuk pengembangan petunjuk praktikum. Berdasarkan hasil analisis dan 

sintesis, kawasan geopark berpotensi untuk dijadikan sumber belajar yang dapat diangkat 

menjadi materi dalam petunjuk praktikum pada mata kuliah Ekologi. Penyusunan petunjuk 

praktikum dengan pendekatan inquiry learning tersebut dapat meningkatkan penguasaan 

konsep, mengembangkan sikap ilmiah, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 

Kata Kunci: petunjuk praktikum, geopark, ekologi 

Pendahuluan 

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk-kakhluk baik 

hewan maupun tumbuhan dengan lingkunganya (Burnie, 2005). Ekologi merupakan 

mata kuliah wajib untuk mahasiswa Pendidikan Biologi yang terdiri atas 2 SKS teori 

dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ekologi dalam bentuk teori biasanya dilakukan 

dengan studi pustaka yang didampingi oleh dosen pengampu. Sedangkan praktikum 

ekologi biasanya mengkaji lingkungan perkotaan yang dekat dengan kampus ataupun 

pada lokasi tertentu yang sudah sangat sering dikaji. Berdasarkan silabus Ekologi di 
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UNY, UAD dan UIN, materi yang dimuat dalam mata kuliah praktikum ekologi 

tersebut antara lain mencangkup tentang ekosistem terestrial, ekosistem akuatik, 

ekosistem pantai, permasalahan ekologi, permasalahan lingkungan, siklus biogeokimia, 

dan masih banyak topik kajian yang lain. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkenal dengan kota pelajar dan daerah 

tujuan wisata. Hal tersebut dikarenakan Yogyakarta memiliki banyak universitas baik 

negeri maupun swasta dan berbagai lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. 

Selain itu, keunikan Yogyakarta juga semakin lengkap dengan adanya Global Geaopark 

Network (GGN) Gunung sewu yang terletak di Kabupaten Gunungkidul. Penetapan 

GGN tersebut berdasarkan hasil simposium yang dilaksanakan pada 15-20 September 

2015 oleh UNESCO di Jepang (Abida, Maghfira. 2015, Utomo. 2015). Menurut 

UNESCO, geopark merupakan kawasan dengan fenomena mengagumkan yang meliputi 

geologi, ekologi, budaya, dan arkeologi. Terdapat 3 unsur penting yang terdapat di 

dalam suatu geopark, yaitu Pendidikan, Ekonomi, dan Konservasi (Abida, Maghfira. 

2015). Mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur penting, maka 

geopark dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber belajar guna mengkaji berbagai 

macam keunikan yang ada di dalamnya. 

Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh DIY selama ini lebih dikembangkan 

ke arah pariwisata pada fokus geowisata. Solusi untuk menjaga kelestarian potensi 

kekayaan alam dengan cara menjadikannya pusat pariwisata berbasis geowisata akan 

mengubah beberapa kondisi fisik geopark tersebut. Pengembangan dalam bidang 

pariwisata akan memberi tuntutan berupa fasilitas untuk pengunjung yang meliputi 

lahan parkir, ruang beribadah, toilet, toko, dan lain sebagainya. Usaha untuk menjaga 

kelestarian geopark gunung sewu dapat diperluas hingga pada bidang kependidikan 

untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. 

Upaya dalam bidang kependidikan ini dapat diwujudkan dengan pembuatan 

petunjuk praktikum untuk mata kuliah Praktikum Ekologi. Petunjuk praktikum dibuat 

atau disusun guna membantu terlaksananya suatu praktikum, dimana di dalamnya 

tercantum judul praktikum atau percobaan, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, serta 

terdapat beberapa pertanyaan yang memiliki kaitan dengan tujuan dan ditulis dengan 

kaidah penulisan ilmiah (Musyarofah. 2006). Adapun fungsi petunjuk praktikum 

menurut Prastowo, Andi (2011) adalah untuk menjadikan mahasiswa lebih aktif dan 
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memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, mendapatkan keratifitas dalam berfikir 

maupun keterampilan tangan, membantu peran dosen, serta memudahkan pendidik 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium.  

Petunjuk praktikum memungkinkan mahasiswa dapat terjun ke laboratorium 

lapangan (alam) secara langsung. Mahasiswa dapat mengkaji berbagai topik yang 

berkaitan dengan ekologi di wilayah geopark. Gunung sewu membentang sepanjang 

120 km mulai dari pantai Parangtritis hingga Teluk Pacitan yang terletak di Jawa Timur, 

sehingga tidak heran apabila kawasan geopark Gunung sewu meliputi 30 situs geologi 

dan 3 situs non geologi (Abida, Maghfira. 2015). Luasnya bentangan dan banyaknya 

kawasan geopark ini memungkinkan mahasiswa dapat mengkaji berbagai macam 

ekosistem yang ada pada masing-masing kawasan geopark. Contoh potensi kawasan 

yang dapat dikaji oleh mahasiswa pada praktikum ekologi yaitu pegunungan, pantai, 

gua, dan lahan pertanian yang memiliki jenis tanah karst. 

Pengembangan suatu petunjuk praktikum disesuaikan dengan tuntutan tingkat 

kemandirian belajar pengguna, tingkatan berpikir, dan kemampuan yang akan 

dikembangkan melalui penggunaan petunjuk praktikum. Mahasiswa sebagai sasaran 

pengguna petunjuk praktikum diarahkan untuk memiliki kemandirian dalam proses 

pembelajaran. Memiliki tingkatan berpikir operasional formal sehingga diharapkan 

mampu berpikir kritis. Pendekatan yang sesuai untuk pengembangan petunjuk 

praktikum terkait dengan sasaran penggunanya yaitu pendekatan inquiry.  

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan variasi dalam pembelajaran 

mata kuliah ekologi mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Biologi di DIY, dalam bentuk 

petunjuk praktikum yang mengangkat potensi geopark dengan pendekatan inquiry.  

Kajian pertama dalam makalah ini berkenaan dengan perlunya mengangkat 

geopark sebagai sumber belajar. Kajian kedua berkenaan dengan perlunya 

pengembangan petunjuk praktikum mata kuliah ekologi bagi mahasiswa S1 jurusan 

Pendidikan Biologi di DIY. Kajian ketiga berkenaan dengan penggunaan pendekatan 

inquiry dalam pengembangan petunjuk praktikum. Kajian keempat berkenaan dengan 

penentuan substansi materi yang sesuai untuk dimuat dalam petunjuk praktikum 

berdasarkan analisis lokasi dan kebutuhan mahasiswa.  

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan petunjuk praktikum ini meliputi 

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain untuk meningkatkan pengetahuan/ 
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wawasan mahasiswa tentang keberadaan dan keadaan geopark, sebagai sarana bagi 

mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai kemampuan di lapangan, meningkatkan sifat 

kritis terhadap kekayaan lokal, sebagai alternatif sumber belajar baru yang dapat 

dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekologi, sebagai solusi konservasi 

kawasan geopark melalui bidang kependidikan. 

Pembahasan 

Perlunya Mengangkat Potensi Geopark Sebagai Sumber Belajar 

Potensi alam yang unik, mengagumkan dan menarik di kawasan geopark 

Gunung Sewu menawarkan tujuan wisata yang sangat menggiurkan. Pengembangan 

kawasan geopark sebagai tujuan wisata tanpa adanya studi kelayakan lingkungan akan 

berpotensi ke arah eksploitasi sumber daya alam. Nampaknya eksploitasi kawasan 

geopark sebagai lokasi wisata sudah mulai terlihat di beberapa lokasi. Eksploitasi 

tersebut tidak lepas dari anggapan bahwa pengembangan geopark memiliki dampak 

yang besar untuk pariwisata yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat maupun negara (Permadi, Reza. 2014). 

Mengingat bahwa unsur penting suatu geopark tidak hanya pada bidang 

ekonomi, namun juga pendidikan dan konservasi (Abida, Maghfira. 2015), maka sudah 

menjadi sebuah keharusan apabila pengembangan geopark juga memperhatikan bidang 

pendidikan dan konservasi. Melalui bidang pendidikan, maka sekaligus dapat 

mengkonservasi ekosistem yang ada pada kawasan geopark tersebut. Selain memiliki 

unsur pendidikan, ekonomi dan konservasi, geopark juga memiliki unsur lain yang tidak 

kalah penting untuk dijadikan pedoman sebagai sumber belajar. Sumber belajar tersebut 

meliputi keanekaragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), 

dan keanekaragaman budaya (cultural diversity) (Reza Permadi, dkk. 2014). 

Keanekaragaman hayati yang terdapat pada berbagai ekosistem kawasan-kawasan 

geopark tentu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Hal ini menjadi bahan 

atau sumber yang menarik untuk dikaji, dikonservasi dan dikembangkan oleh para 

ilmuan, mahasiswa maupun siswa.  

Geopark Sebagai Variasi Sumber Belajar pada Kegiatan Parktikum Mata Kuliah 

Ekologi  

Berdasarkan pengalaman mengikuti perkuliahan S1 dan telaah silabus mata 

kuliah ekologi, penekanan pembelajaran berpusat pada penguasaan konsep-konsep 
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dasar ekologi yang meliputi konsep dasar ekosistem dari aspek struktural dan 

fungsional, konsep dasar ekologi komunitas, konsep dasar ekologi populasi, dan konsep 

ekologi habitat. Di samping itu, mahasiswa juga melakukan praktikum untuk 

memperdalam pemahaman konsep-konsep materi tersebut. Tujuan lain adanya 

praktikum yaitu untuk mengasah keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 

mengungkap berbagai persoalan ekologi. Pencapaian tujuan pembelajaran melalui 

pembelajaran konsep dan kegiatan praktikum ini penting karena untuk memenuhi 

standar kompetensi yang telah ditetapkan pada mata kuliah ekologi.  

Kegiatan praktikum ekologi selama ini hanya terbatas pada mengungkap 

persoalan dan fakta-fakta lapangan di sekitar kampus yang sebenarnya dari tahun ke 

tahun sudah dikaji oleh mahasiswa. Kondisi pembelajaran seperti ini belum efektif 

untuk menciptakan rasa keingintahuan, tantangan dan stimulus belajar bagi mahasiswa 

agar pengetahuannya bertambah. Geopark memiliki beberapa tapak geologi yang di 

dalamnya mengandung kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan dan keindahan 

(Permadi, Reza. 2014), oleh karena itu geopark dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

baru dalam kegiatan praktikum lapangan (laboratorium alam) guna memperkaya 

pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. 

Penobatan Kawasan Gunung Sewu menjadi anggotan Global Geopark Network 

(GGN) dapat dijadikan peluang dalam pengembangan pada aspek pariwisata dengan 

mengedepankan karakter, kenyamanan dan edukatif (Utomo, 2015). Penobatan ini juga 

akan memberi dampak bagi ekosistem alami yang akan berubah menjadi ekosistem 

buatan akibat adanya aktivitas pariwisata. Perubahan ekosistem, dampak perubahan 

ekosistem, dan berbagai penawaran kebijakan yang ada di kawasan Gunung Sewu dapat 

menjadi bahan kajian yang baru, bagus, unik dan menantang bagi mahasiswa. Selain 

bermanfaat bagi mahasiswa, hasil dari praktikum lapangan juga dapat dikembangkan 

menjadi sebuah artikel atau jurnal. Hasil praktikum juga dapat ditindak lanjuti dalam 

pembelajaran di kelas untuk menggali kemampuan mahasiswa berpikir kritis terkait 

dengan topik konservasi lingkungan. 

Petunjuk Praktikum Sebagai Media dalam Pembelajaran Melalui Kegiatan 

Parktikum  

Perlu menjadi perhatian bahwa mahasiswa memiliki keterbatasan kemampuan 

dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Terutama berkaitan dengan rangkaian 
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kegiatan apa saja yang harus mereka lakukan, hal-hal esensial apa saja yang harus 

mereka perhatikan dan dapatkan di lapangan selama kegiatan praktikum berlangsung. 

Untuk itu, diperlukan petunjuk praktikum pada mata kuliah ekologi yang berbasis pada 

kondisi alam geopark sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

praktikum. Dimana dalam petunjuk praktikum tersebut memuat informasi, materi, dan 

langkah-langkah kegiatan praktikum sebagai modal awal bagi mahsiswa sebelum 

melakukan kegiatan praktikum lapangan. Dengan begitu, saat berada di lapangan, 

mahasiswa dapat melakukan kegiatan praktikum dengan mudah dan lancar. (Isnaeni, 

Arifah. 2014)  

Penggunaan Pendekatan Inquiry Learning Dalam Pengembangan Petunjuk 

Praktikum  

Mengutip pesan Ki Hadjar Dewantara “....Kemerdekaan hendaknya dikenakan 

terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh 

mengakui buah pikiran orang lain, tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala 

pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri”. Pesan ini menjelaskan bahwa 

peran pendidik dalam proses pembelajaran sebatas pada fasilitator. Artinya, pendidik 

bertugas menciptakan suasana belajar yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa/ 

mahasiswa untuk mencari pengetahuannya sendiri sesuai dengan kemampuan 

berpikirnya, dengan begitu akan tercipta kemerdekaan dala berpikir. Siswa/ mahasiswa 

tidak hanya sekedar sebagai subjek pengkonsumsi hasil pemikiran orang lain. 

Ekologi bagian dari biologi merupakan ilmu yang bersumber dari membaca 

peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa-peristiwa alam yang nampak tidak akan sama untuk 

setiap lingkungan yang berbeda, sehingga diperlukan eksplorasi langsung. Disinilah 

pentingnya menerapkan pembelajaran sains sebagai suatu proses yang pada akhirnya 

akan menghasilkan produk sains. Mempelajari sains melalui pengamatan langsung 

terhadap peristiwa-peristiwa alam sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara 

mengenai bagaimana pengetahuan itu didapat dari hasil pengalaman dan pemikiran 

yang dialami sendiri oleh mahasiwa. Kebebasan dalam berpikir dan membangun 

pengetahuan mandiri tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis yang meliputi analyze, evaluate, dan create. Dimana untuk 

melihat kemampuan berpikir kritis mahasiswa, diperlukan tugas-tugas yang 

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di situasi pembelajaran yang baru.  
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Bentuk tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa dalam suatu pembelajaran 

dapat tertuang dalam bentuk petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum berfungsi untuk 

membantu mahasiswa dalam belajar mandiri, maka muatan di dalam petunjuk 

praktikum tersebut tidak sama dengan muatan materi yang biasanya ada di dalam buku 

teks. Pengembangan suatu petunjuk praktikum juga harus disesuaikan taraf berpikir, 

kemampuan yang ingin dikembangkan, dan tingkat kemandirian belajar mahasiswa.   

Pendekatan inquiry paling sesuai digunakan dalam pengembangan petunjuk 

praktikum tersebut agar tercipta iklim pembelajaran sesuai dengan uraian di atas. 

Pendekatan inqiury merupakan pendekatan yang mengacu pada cara memunculkan 

masalah, mencari pengetahuan, dan mempelajari suatu fenomena. Pendekatan inquiry 

mendorong mahasiswa untuk aktif secara fisik dan mental. Mahasiswa dikondisikan 

untuk menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh dosen. Mahasiswa 

diajak untuk berpikir kritis, logis, sistematis, dan induktif. Penalaran secara induktif 

membuat kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Pendekatan 

inquiry merujuk pada cara-cara penyelidikan suatu fenomena, mendapatkan 

pengetahuan baru, dan menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. 

Pendekatan inquiry ada beberapa macam, jenis pendekatan free inquiry lebih 

tepat jika diterapkan pada level mahasiwa. Melalui pendekatan free inquiry, mahasiswa 

dapat mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan merumuskan berbagai topik permasalahan 

secara bebas. Peran dosen hanya memberikan materi eksplorasi serta memberi petunjuk 

hanya dalam kaitan keselamatan kerja dan perlatan kerja. Pendekatan free inquiry sesuai 

untuk diterapkan pada mahasiswa karena beberapa alasan berikut: (1) membentuk dan 

mengembangkan “self-concept”; (2) membantu dalam menggunakan pengetahuan pada 

situasi yang baru; (3) mendorong keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam 

pembelajaran; (4) mendorong mahasiswa berpikir dan bekerja menurut insiatifnya 

sendiri; dan (5) mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri.         

Subtansi Materi Yang Sesuai Untuk Dimuat Dalam Petunjuk Praktikum 

Berdasarkan Analisis Lokasi dan Kebutuhan Mahasiswa  

Gunungkidul memiliki berbagai potensi, beberapa diantaranya adalah ekowisata 

hutan, agrowisata pertanian, alam pegunungan, wisata pantai, gua dan masih banyak 

yang lain. Dari berbagai macam potensi tersebut, terdapat kawasan yang di dalamnya 

masuk ke dalam situs geopark Gunung Sewu. Menurut situs resmi 
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http://gotogunungkidul.com/geopark-gunungsewu/ menyebutkan bahwa terdapat 11 

area yang masuk dalam geopark, yaitu Gua Pindul, Gua Jlamrong, Gua Ngingrong, 

Kalisuci, Gunung Api Purba Nglanggeran, Pantai Siung, Air Terjun Bleberan, Luweng 

Cokro, Lembah Kering Purba Sadeng, Endapan Laut Miosen Tengah dan Luweng 

Jomblang. Selain 11 situs tersbut, Gunungkidul juga memiliki 3 situs nongeologi yang 

juga masuk dalam kawasan geopark, yaitu Hutan Wanagama, Situs Arkeologi 

Ngrinjangan, dan Hutan Turunan. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dipilih beberapa lokasi yang dapat mewakili 

ekosistem yang akan dikaji. Untuk ekosistem terestrial, dapat memilih Hutan 

Wanagama dan Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai lokasi yang akan dikaji. Gua 

Pindul dan Air Terjun Bleberan dapat dijadikan sumber kajian pada topik ekosistem 

akuatik. Sedangkan untuk ekosistem pantai dapat menjadikan Pantai Siung sebagai 

lokasi kajian. Sub topik yang dapat diangkat antara lain adalah acaman bagi masing-

masing ekosistem akibat adanya akitivitas pariwisata beserta solusinya baik dari sudut 

pandang pemerintah, masyarakat, wisatawan maupun sudut pandang pengamat 

lingkungan dan ekologi. 

Keadaan alam dari beberapa lokasi yang akan dijadikan objek kegiatan 

praktikum lapangan tentunya berbeda. Sumber informasi yang membahas secara 

ekologis lokasi-lokasi tersebut belum banyak tersedia. Hasil penelitian tentang 

permasalahan lingkungan, konservasi, dan pengelolan lokasi-lokasi bagian dari kawasan 

geopark juga belum banyak dilakukan. 

Kondisi lokasi kegiatan praktikum yang masih bersifat baru, minimnya sumber 

informasi dan hasil penelitian tersebut, tentunya menjadi kendala ketika materi tersebut 

diajarkan langsung dalam pembelajaran di kelas. Menjadi lebih tepat jika mahasiswa 

diajak terjun langsung ke lokasi-lokasi kegiatan praktikum alam tersebut. Pendekatan 

inquiry sangatlah tepat jika diterapkan pada kondisi yang demikian (lokasi kegiatan 

praktikum yang baru, keterbatasan sumber informasi dan hasil penelitian). Mahasiswa 

diberikan keleluasaan untuk melakukan eksplorasi secara mandiri, sehingga dengan 

sendirinya mereka membangun pengetahuannya terkait substansi materi mata kuliah 

ekologi. Kebebasan membangun pengetahuan dari hasil penemuan mandiri dengan 

situasi tempat pembelajaran yang baru akan merangsang mahasiswa untuk berpikir 

kritis terhadap fenomena-fenomena teramati, selanjutnya akan mereka hubungkan 
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dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian, hasil 

pembelajaran dengan pendekatan inquiry berupa pemahaman mahasiswa terhadap 

konsep ekologi di lokasi-lokasi geopark dapat dirasakan secara langsung. Selain itu, 

sikap mandiri dan sikap ilmiah merupakan dampak pengiring digunakannya pendekatan 

inquiry.  

Kesimpulan  

Potensi alam geopark yang memiliki keunikan tersendiri secara ekologis dapat 

diangkat sebagai sumber belajar baru bagi mahasiswa. Sumber belajar tersebut perlu 

dikemas secara baik agar dapat digunakan oleh mahasiswa, salah satunya dalam bentuk 

petunjuk praktikum. Pengembangan petunjuk praktikum ini dapat menjadi variasi dalam 

pembelajaran mata kuliah ekologi karena belum banyak dilakukan oleh dosen. Dalam 

pengembangan petunjuk praktikum ini memerlukan acuan pengembangan agar dapat 

difungsikan secara maksimal oleh mahasiswa. Acuan yang digunakan dalam 

pengembangan petunjuk praktikum ini yaitu pendekatan inquiry learning. Pendekatan 

inquiry learning khususnya free inquiry tepat digunakan karena sesuai dengan taraf 

berpikir, tingkat kemandirian belajar, dan keterampilan serta kemampuan lain yang 

ingin dikembangkan pada diri mahasiswa.  

Saran  

Berdasarkan pembahasan, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut: (1) perlu analisis kondisi lokasi geopark untuk mementukan kedalaman 

subtansi materi pembelajaran yang akan dikuasai oleh mahasiswa; (2) pengembangan 

petunjuk praktikum disesuaikan dengan standar kompetensi yang akan dicapai, taraf 

berpikir, tingkat kemandirian belajar mahasiswa. 
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