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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak hanya tertuju pada 

penguasaan konsep-konsep dan materi, tetapi juga dibutuhkan pemahaman dan 

penghayatan secara mendalam terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan 

tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan.  Maka dari itu, salah satu hal 

yang perlu dilaksanakan adalah adanya sistem pembelajaran langsung di 

lapangan, salah satunya diwujudkan dengan menyelenggarakan field trip lapangan 

bagi mahasiswa. Dengan adanya field trip lapangan, diharapkan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa tidak terbatas pada teori-teorinya saja, tetapi juga 

penguasaan terhadap kondisi riil di lapangan.  

Begitu pun dengan Mata Kuliah Geomorfologi, mahasiswa pun 

diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kondisi geomorfologi suatu wilayah, 

baik itu ditinjau dari sudut pandang bentuk morfologinya, bentuk tenaga geologi 

yang mempengaruhi bentuk morfologi serta berbagai aspek lain. Untuk itu, pada 

kesempatan yang lalu, kami telah melakukan field trip dengan rute Wonogiri 

Pacitan. 

Hal yang melatarbelakangi pemilihan daerah Wonogiri-Pacitan sebagai 

rute perjalanan kami karena daerah tersebut dapat kita gunakan untuk mempelajari 

berbagai aspek geomorfologi dari zone selatan pulau jawa yang mengalami proses 

pengangkatan sebagai akibat dari adanya proses tumbukan antar lempeng yaitu 

lempeng Benua Asia dan lempang Samudra Indonesia. Dengan adanya field trip 

Geomorfologi ini mahasiswa juga dapat menambah pengetahuan mengenai 

berbagai akibat akibat dari adanya proses pengangkatan  di zone selatan Jawa. 

Beberapa akibatnya diantaranya adalah: banyak ditemukan adanya berbagai 

macam bentuk lahan seperti perbukitan karst Gunung Sewu, adanya lembah 

kering, munculnya gua-gua karst dan lain sebagainya. 
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B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari adanya field trip Geomorfologi ini diantaranya 

adalah:  

a. Mempelajari ilmu berbagai aspek geomorfologi suatu kawasan 

geomorfologi tidak hanya dari teori-teori yang didapatkan dari literatur- 

literatur ataupun penjelasan Dosen di dalam kelas, tetapi dengan 

mengamati secara langsung pada kondisi riil di lapangan. 

b. Menambah wawasan serta khasanah pengetahuan mahasiswa melalui 

pengamatan dan penelitian secara langsung ke lapangan. 

c. Mengasah kemapuan mahasiswa agar mampu menganalisis berbagai 

macam bentuk kondisi geomorfologi suatu daerah jika dikaitkan dengan 

berbagai macam aspek morfologi, seperti halnya keterkaitan antara bentuk 

lahan dengan penggunaan lahan, keterkaitan antara bentuk atau 

kenampakan fisik suatu daerah dengan sejarah geologi wilayah tersebut, 

dan lain sebagainya. 

 

C. Manfaat Field Trip 

Manfaat penting yang dapat diambil dari field trip Mata Kuliah 

Geomorfologi dengan rute Wonogiri- Pacitan ini adalah: 

1. Mengetahui kondisi geomorfologi daerah-daerah khususnya yang terletak 

di zone selatan Jawa 

2. Mengetahui sejarah proses Geologi  yang mempengaruhi terbentuknya 

berbagai macam kenampakan bentang alam, khususnya yang ada di daerah 

Wonogiri sampai Pacitan. Setelah itu, menghubungkannya dengan 

berbagai aspek lain seperti potensi sumber daya, berbagai bencana alam 

yang mungkin terjadi dan lain sebagainya 

 

D. Route Lintasan Field Trip 

Kegiatan field trip yang diadakan oleh Mahasiswa Pendidikan Geografi 

FKIP UNS angkatan 2010 dan 2011 pada tanggal 14 Mei 2011 memiliki rute 

lintasan sebagai berikut: 
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 Kampus UNS  

 Sukoharjo  

 Wonogiri  

 Dusun Klampisan,Wonogiri ( stop site I )  

 Daerah Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro ( stop site II )  

 Jembatan Kalicinung, Desa Suci, Pracimantoro ( stop site III ) 

 Gua Tabuhan Pacitan ( stop site IV )  

 Pantai Teleng Ria Pacitan ( stop site V ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


