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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental 

yang paling dasar. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi dikembangkan dalam 

bentuk Paket Unit Pembelajaran yang memperhatikan tuntutan kecakapan 

abad 21 yaitu kemampuan literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), dan  penerapan nilai-nilai utama penguatan 

pendidikan karakter. 

Paket Unit Pembelajaran mata pelajaran Geografi SMA terdiri atas 7 paket, 

yaitu: Pengantar Geografi, Informasi Geografi, Dinamika Planet Bumi sebagai 

Ruang Kehidupan, Fenomena Geosfer, Kependudukan, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Serta Kewilayahan. Selanjutnya, setiap paket terdiri atas 

beberapa unit pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis Standar 

Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis 

soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

tiga tahun terakhir.  

Paket Unit Pembelajaran Informasi Geografi ini terdiri atas 3 unit 

pembelajaran, yaitu Perpetaan, Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru geografi 

dalam membelajarkan materi-materi tersebut kepada peserta didik. 
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PENDAHULUAN 

Unit “perpetaan” ini membahas tentang materi perpetaan, materi ini 

merupakan bagian dari materi perpetaan yang meliputi perpetaan, 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis  yang terintegrasi pada 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Geografi SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi perpetaan yang meliputi 

perpetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang sudah ada 

pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

X, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian 

Nasional. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan 

peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi perpetaan. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  bacaan 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 10 

yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian yang 

berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, Penginderaan 
Jauh, dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 

Mendeskripsikan dasar-dasar 
pemetaan. 

X 

4.2
  

Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa 
Bumi 

Membuat peta tematik wilayah 
dan/atau salah satu pulau di 
Indonesia berdasarkan peta 
rupa Bumi 

X 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.2  Memahami dasar-dasar 
pemetaan, Penginderaan Jauh, 
dan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu pulau di 
Indonesia berdasarkan peta rupa 
Bumi 

IPK Pendukung: 
3.2.1 Menjelaskan pengertian peta  
3.2.2 Mengidentifikasi prinsip 

perpetaan 
3.2.3 Menjelaskan hakekat 

perpetaan 
3.2.4 Menjelaskan fungsi peta 

IPK Pendukung: 
4.2.1 Menerapkan layout peta 

berdasarkan aturan penempatan 
unsur-unsur peta 
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3.2.5 Mengklasifikasikan jenis-
jenis peta  

IPK Kunci: 
3.2.6 Mengindentifikasi syarat-

syarat peta 
3.2.7 Mengidentifikasi unsur-

unsur pada peta 
3.2.8 Menjabarkan fungsi unsur-

unsur peta 
3.2.9. Mengkategorikan skala peta  
3.2.10. Menentukan skala peta  
3.2.11. Menghitung jarak berdasar 

skala peta 
3.2.12. Menjelaskan pengertian 

proyeksi 
3.2.13. Mengklasifikasikan proyeksi 

peta 
3.2.14. Menjabarkan cara 

penggunaan peta  
3.2.15. Mengidentifikasi unsur-

unsur peta topografi 
3.2.16. Menentukan beda tinggi 

pada peta topografi 
berdasar jarak dan skala 

IPK Kunci: 
4.2.2 Membuat peta tematik wilayah 

provinsi dan/atau salah satu pulau 
di Indonesia berdasarkan peta 

rupa Bumi 
 

IPK Pengayaan: 
3.2.17. Menganalisis data dan 

informasi yang terdapat 

pada peta. 

IPK Pengayaan: 
4.2.3 Membuat peta lingkungan sekitar 
4.2.4 Menunjukan hasil pembuatan peta 

pada mading kelas/sekolah 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Manfaat Peta Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Peta telah sejak lama digunakan oleh manusia dalam mendukung aktivitas 

yang dilakukannya. Lalu bagaimana sebenarnya manfaat Peta bagi kehidupan 

manusia ? 

Peta merupakan media yang memungkinkan kita dengan cepat mengadakan 

analisis interprestasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik 

dalam hal ukuran, jumlah pertumbuhan dan arah. Media grafis berupa peta 

termasuk media visual. Sebagaimana media lain media grafis berupa peta ini 

juga mempunyai beberapa fungsi diantaranya menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima pesan. Media grafis peta dalam bentuk apapun 

merupakan komunikasi yang sangat efektif dibanding komunikasi verbal. 

Sebagai contoh: Apabila ada pertanyaan Di mana lokasi terminal baru bandara 

A Yani Semarang?. Apabila jawaban disampaikan melalui komunikasi verbal 

kira-kira seperti ini: 

Saudara bisa membandingkan efektifitas jawaban, mana pesan yang lebih 

mudah ditangkap oleh audience, apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan 

menyajikan peta lokasi seperti pada gambar 1 dibawah: 

“Dari pusat kota atau Simpang Lima setelah jembatan Banjir Kanal 

Barat memutar Taman Madukoro menuju Semarang Indah, jalan 

yang berada di tepian BKB yang dahulu sangat tidak terawat, saat ini 

sangat mulus untuk dilalui, nanti setelah mentok belok kiri, terus 

saja sampai traffic light arteri Yos Sudarso. Dari sini terus saja 

melewati PRPP / Grand Maerakaca / Kampung Laut masih lurus saja 

hingga sampai Bandara. Selain melalui BKB bisa juga melalui Puri 

Anjasmoro atau Arteri Yos Sudarso.” 
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Gambar 1 Peta Lokasi Terminal Baru Bandara A Yani Semarang 
Sumber: http://seputarsemarang.com/terminal-baru-bandara-ahmad-yani/ 

Peta yang dilengkapi dengan simbol-simbol, apabila disajikan dengan benar 

proses penyampaian pesannya dapat berhasil dan efisien dibanding dengan 

komunikasi verbal. Salah satu manfaat peta yang ditunjukan pada contoh 

kasus diatas adalah mengetahui lokasi dan arah suatu tempat serta  jarak 

menuju ketempat tersebut. Untuk menentukan jarak tersebut kita bisa melihat 

skala pada peta dengan cara mengukur jarak pada peta kemudian dikalikan 

dengan skala yang ada pada peta.  

Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat peta tidak hanya sekedar menunjukan 

lokasi, arah maupun jarak suatu tempat saja, masih banyak manfaat lain 

karena fenomena fisik dan sosial permukaan bumi dapat diamati secara lebih 

luas dari batas pandang manusia. 

B. Implementasi Peta Pada berbagai Bidang 

Manfaat peta yang digunakan secara umum ialah memberikan penunjukkan 

kondisi keruangan suatu tempat atau daerah dengan beragam aspek-aspek 

yang spesifik, sehingga dalam hal ini fungsinya dapat dijadikan potensi serta 

gambaran jelasnya pada kondisi yang ada.  
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Selain memiliki manfaat praktis untuk mendukung kehidupan sehari-hari, 

manfaat peta juga diimplementasikan pada berbagai bidang, antara lain: 

industri, kewilayahan/pemerintahan, pertambangan, pembangunan, dan 

bidang-bidang lain yang mempergunaan peta sebagai alat bantu.  

Berikut artikel yang memuat beberapa contoh pemanfaatan peta pada 

berbagai bidang aplikasi. 

Artikel diatas berkaitan dengan penggunaan peta untuk kejelasan kepemilikan 

lahan pada suatu wilayah. Manfaat peta tersebut juga berkaitan dengan 

perencanaan penggunaan lahan dalam suatu kawasan. Melalui tata guna lahan 

pembagian wilayah disesuaikan dengan fungsinya seperti untuk permukiman, 

kawasan perdagangan, kawasan industri, dan ruang terbuka hijau.  

http://www.big.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-
lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar 
 
Kebijakan Satu Peta Solusi Permasalahan Tumpang Tindih Lahan  
Januari 16, 2018 
Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan 
dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini 
disebabkan karena sejumlah instansi memiliki peta berdasarkan sektoral 
dan kepentingan masing – masing, sehingga dapat menimbulkan masalah 
antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, 
pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi 
pemerintah. 
Kebijakan Satu Peta atau “One Map Policy” terlahir karena IGT yang 
dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta 
Rupabumi) Selama IGT tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun 
oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan (BIG) maka IGT 
yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Ia 
menyebutkan, peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi 
terkait masih ada yang belum mengikuti standar yang telah ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis, 
skala maupun georeferensi-nya. 
Sementara dari aspek non-teknis, akses atau sharing data geospasial 
tematik untuk pengurusan perizinan sektoral dari instansi-instansi 
terkait masih sulit. Sehingga, penetapan perizinan lahan/kawasan oleh 
salah satu instansi seringkali tidak didukung oleh informasi perizinan 
lahan/kawasan dari instansi lain. 
 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 16 

Pada Bidang kebencanaan, peta juga memiliki peranan yang sangat penting 

seperti ditunjukan pada artikel: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfaat peta dalam bidang bencana ialah dapat mengurangi adanya kerugian 

besar bagi penduduk yang terkena dampaknya. Penggunaan peta untuk 

analisis perencanaan kegiatan sebelum (prabencana) dan sesudah 

(pascabencana) terjadi bencana. 

 

 

  

Mendesak, Peta Jalur Evakuasi Mentawai Kompas.com - 05/11/2010, 
21:35 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Besarnya jumlah korban gempa dan 
tsunami di Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan, Kepulauan 
Mentawai, Sumatera Barat, disebabkan lemahnya kapasitas mitigasi 
bencana masyarakat, terutama peta evakuasi penduduk di lokasi bencana. 
Ketua Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana, Dadang Sudardja 
mengatakan setiap provinsi, terutama yang rawan bencana, harus segera 
memiliki masing-masing peta evakuasi penduduk. "Peta evakuasi 
penduduk sebenarnya benar-benar diperlukan. Jadi bisa mengurangi 
potensi jatuhnya banyak korban," ungkap Dadang kepada Kompas.com, 
Jumat (5/11/2010). Peta evakuasi penduduk daerah bencana adalah peta 
jalur-jalur yang dipersiapkan untuk masyarakat menyelamatkan diri 
ketika terjadi bencana. Petanya dapat berupa peraturan daerah yang 
disusun dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan 
masyarakat tentang gejala alam dan tempat menyelamatkan diri. Dadang 
mencontohkan Jepang sebagai negara kepulauan yang juga rentan 
tsunami telah memiliki peta evakuasi yang memadai untuk warganya, di 
samping pendidikan mitigasi bencana yang matang bagi warganya. 
"Kalaupun peta zonasi rawan bencana sudah ada, namun tetap harus 
pikirkan bagaimana melibatkan masyarakat untuk mitigasi bencana, 
melengkapi mereka dengan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas," 
tandasnya.  
 
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendesak, Peta 
Jalur Evakuasi Mentawai", 
https://regional.kompas.com/read/2010/11/05/2135014/mendesak.pe
ta.jalur.evakuasi.mentawai 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh analisis soal-soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Geografi 

SMA kelas X pada Kompetensi Dasar 3.2 Memahami dasar-dasar pemetaan, 

Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

No. S
o
a
l 

1 
Peta yang sesuai untuk analisis lokasi pertambangan Mineral Energi 
adalah ….. 

A. peta navigasi dan peta geomorfologi 

B. peta geomorfologi dan peta geologi 

C. peta geologi dan peta administrasi 

D. peta tata guna lahan dan peta navigasi 

E. peta geomorfologi dan peta Vegetasi Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.5. Mengklasifikasikan jenis-jenis peta berdasar 
isi, skala dan bentuk 

Disajikan : Jenis-jenis peta tematik 

Ditanyakan : Peta yang digunakan untuk analis lokasi 
pertambangan mineral energi 

Materi yang 

dibutuhkan 

 
: 

Jenis –jenis peta berdasar skala dan bentuk serta  
pemanfaatannya 
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Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

No. So
al 

2. 
Ketinggian titik C seperti pada gambar adalah … serta dimanfaatkan untuk …. 

 
A. 250 m, pertanian padi 
B. 750 m, perkebunan kelapa 
C. 1.250 m, perkebunan the 
D. 1.500 m, perkebunan jagung 
E. 1.750 m, perkebunan sayur 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.1. Menentukan beda tinggi pada peta topografi 

berdasar jarak dan skala 

 Disajikan : Peta kontur topografi suatu wilayah 

Ditanyakan : Ketinggian tempat dan tumbuhan yang sesuai dengan 
ketinggian tersebut 

Materi yang 

dibutuhkan 

 
: 

Skala peta, cara menghitung beda tinggi pada peta 
topografi  
Jenis tanaman sesuai dengan ketinggian 

No. So
al 

3. Jenis peta: 
(1) Peta Geologi; 
(2) Peta Tataguna Lahan; 
(3) Peta Topografi. 
Informasi keruangan yang diperoleh dari peta tersebut adalah …. 
A. Persebaran permukiman penduduk 
B. Penentuan lokasi aktivitas perindustrian 
C. Penetapan peruntukan tata ruang 
D. Penentuan lahan untuk aktivitas pertanian 
E. Penentuan lahan untuk kawasan wisata 
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Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.5. Mengklasifikasikan jenis-jenis peta berdasar isi, 
skala dan bentuk 

3.2.1. Menganalisis data dan informasi yang terdapat pada 
peta. 

 
Disajikan : Jenis-jenis peta tematik 

Ditanyakan : Informasi yang diperoleh dari peta tematik  

Materi yang 

dibutuhkan 

 
: 

Jenis-jenis peta berdasar isi, skla dan bentuk. 
Membaca peta 

No. So
al 

4. interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
A. skala peta X sama besar dengan skala peta Y 
B. peta X dan peta Y merupakan peta tematik 
C. pajang garis A - B pada kedua peta adalah sama 
D. jarak sebenarnya antara A dan B menjadi berubah 
E. jarak sebenarnya antara  dan B tetap 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.11. Menghitung jarak berdasar skala peta 

Disajikan : Ilustrasi 2 peta yang memiliki skala berbeda 

Ditanyakan : Interpretasi 2 buah peta dengan skala yang berbeda 

Materi yang 

dibutuhkan 

 
: 

Menentukan jarak pada peta dengan skala yang berbeda 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A.  Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan materi perpetaan. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian 

aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan , dan 

bahan bacaannya. 

Aktivitas pembelajaran pada unit 1 terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran. Pada 

unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran 

yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). Dengan 

melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini diharapkan 

peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sahih mengenai materi 

perpetaan 

Aktivitas 1 

Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi keruangan. 

Berdasarkan fungsi tersebut maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan 

berbagai macam komponen/unsur kelengkapan yang bertujuan untuk 

mempermudah pengguna dalam membaca/menggunakan peta.  Peta yang 

baik biasanya dilengkapi dengan komponen-komponen peta, agar peta mudah 

dibaca, ditafsirkan dan tidak membingungkan.  

Pada aktivitas pembelajaran 1 ini peserta didik diminta untuk mengkaji peta 

dan mengidentifisi komponen/unsur yang terdapat pada peta dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1) 
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Pemberian rangsangan(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement); 3)Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing);5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi(Generalization) (Aryana, dkk, 2018).  

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator:  

3.2.2 Mengidentifikasi prinsip perpetaan 

3.2.3 Menjelaskan hakekat perpetaan 

3.2.4 Menjelaskan fungsi peta 

3.2.5 Mengklasifikasikan jenis-jenis peta 

3.2.6. Mengindentifikasi syarat-syarat peta 

3.2.7. Mengidentifikasi unsur-unsur pada peta 

3.2.8. Menjabarkan fungsi unsur-unsur peta 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 1. Mengkaji Peta 

Melalui model discovery learning diharapkan Saudara mampu merumuskan 

jenis, fungsi, dan persyaratan peta melalui pengamatan, serta mengidentifikasi 

dan menjelaskan fungsi komponen/unsur peta . 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  mengkaji peta ini adalah 2 x 45  menit 

Bahan dan alat: 

1. Peta umum atau tematik tertentu 

2. Kertas plano  

Langkah Kegiatan yang Saudara lakukan: 

1. Peserta didik diminta untuk mengamati peta dinding dan berdiskusi 

untuk menentukan jenis peta dan komponen-komponen yang terdapat 

dalam peta tersebut 

2. Bersama guru peserta didik merumuskan berbagai persyaratan peta 

yang baik. 

3. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 
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4. Saudara memfasilitasi pembentukan kelompok dengan jumlah 

kelompok ideal maksimal 5 orang 

5. Membagikan LKPD 1 Mengkaji Peta 

6. Saudara membagikan peta dengan tema yang berbeda kepada masing- 

masing kelompok 

7. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok berdiskusi dan 

mencari data dari berbagai sumber untuk menentukan jenis peta dan 

fungsi peta yang dikaji,  

8. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok dalam melakukan 

kajian terhadap persyaratan peta yang diperoleh dari berbagai sumber,  

9. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok melakukan 

identifikasi unsur-unsur yang terdapat pada peta beserta fungsi,  

10. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk  peserta didik mengecek dan 

menguji kembali data yang telah diolah dengan melakukan kajian pada 

peta dan mengidentifikasi komponen dalam peta dan 

membandingkannya dengan  hasil kajian.  

11. Hasil kelompok berupa kesimpulan hasil kajian persyaratan dan 

atribut peta ditulis pada LKPD 1 sesuai dengan kolom yang tersedia. 

12. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kajian melalui diskusi kelas dan meminta kelompok lainnya 

menanggapinya. 

13. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil kajian 

peta 

14. Bersama peserta didik, Saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 

Aktivitas 2 

Peta topografi dan peta kontur sekilas terlihat sama karena keduanya memiliki 

informasi ketinggian tempat permukaan bumi, namun kedua peta tersebut 

memiliki perbedaan pengertian. Peta topografi adalah peta yang memetakan 
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tempat-tempat dipermukaan bumi dengan menunjukkan bentuk dan 

ketinggian permukaan melalui garis ‐ garis ketinggian sedangkan peta kontur 

adalah peta yang menggambarkan ketinggian tempat dengan menggunakan 

garis kontur.  

Bentuk suatu kontur menggambarkan bentuk permukaan lahan yang 

sebenarnya. Kontur-kontur yang berdekatan menunjukkan kemiringan yang 

terjal, kontur-kontur yang berjauhan menunjukkan kemiringan yang landai. 

Jika kontur-kontur itu memiliki jarak satu sama lain secara tetap, maka 

kemiringannya teratur. Kemampuan menafsirkan  permukaan bumi dengan 

membaca bentuk kontur merupakan salah satu kegiatan penting dalam 

membaca dan menafsir peta. 

Untuk mencapai kemampuan tersebut, pada aktivitas 2 Saudara akan 

melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Menggambar profil / irisan kontur, 2) 

Menghitung jarak dan beda tinggi, 3) Menghitung skala. 

Aktivitas pembelajaran 2 ini akan mencapai indikator:  

3.2.9. Mengkategorikan skala peta  

3.2.10. Menentukan skala peta  

3.2.11. Menghitung jarak berdasar skala peta 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 2 Menggambar Profil Wilayah 

Setelah melakukan aktivitas melalui penugasan diharapkan peserta didik 

mampu menentukan bentuk wilayah sebenarnya dengan cara menggambar 

profil irisan peta, menentukan beda tinggi dan jarak miring antara dua tempat 

serta menentukan skala peta kontur. 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  2 x45  menit 

Bahan dan alat: 

1. Peta kontur suatu wilayah 

2. Kertas milimeter blok A4 

3. Pensil 
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4. Penggaris 

Langkah Kegiatan: 

1. Saudara menyajikan gambar/foto bentang alam dan melakukan 

brainstorming dengan peserta didik tentang bagaimana penggambaran 

bentang alam pada peta 

2. Saudara memfasilitasi tanya jawab dengan peserta didik tentang 

karakteristik garis kontur. 

3. Saudara memberikan penjelasan tentang langkah kerja pada aktivitas 

yang akan dilakukan. 

4. Saudara membagi bahan berupa LKPD dan kertas milimeter blok 

kepada peserta didik 

5. Saudara memfasilitasi peserta didik melakukan aktivitas pada peta 

kontur yaitu: 

a. Mengambar garis melintang/mendatar dengan cara menarik garis 

dari kiri ke kanan tepat pada tengah peta 

b. Tentukan titik potong yang terjadi antara garis melintang dengan 

garis kontur. 

c. Mengitung jumlah titik potong. 

d. Menggambar  penampang melintang pada lembar tersendiri 

berdasarkan data di atas. 

6. Saudara memfasilitasi peserta didik melakukan aktivitas pada kertas 

polos yaitu: 

a. Mengambar garis vertikal (garis X untuk menggambarkan 

ketinggian) 

b. Mengambar garis mendatar (Y untuk menggambarkan jarak) 

c. Menentukan dan menggambar titik-titik pada garis X dan Y dengan 

memperhatikan bahwa setiap 1 cm = 100 meter. 

d. Mengambar profil wilayah berdasarkan data peta kontur di atas! 

e. Menentukan skala peta topografi tersebut berdasar jarak antara 2 

garis kontur 
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7. Saudara menugaskan kepada peserta didik menjawab pertanyaan pada 

LKPD berkaitan dengan hasil penggambaran 

8. Bersama peserta didik, Saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 

Aktivitas 3 

Pembuatan peta modern saat ini berkaitan dengan penggunaan  Sistem 

Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh, dimana data spasial diperoleh dan 

diproses untuk mengubah sumber data spasial menjadi suatu informasi 

spasial pada peta.  

Peta yang bisa Saudara lihat dan gunakan merupakan hasil pengukuran jarak 

dan arah wilayah yang digunakan. Agar Saudara lebih memahami tentang peta 

dan perpetaan, alangkah lebih baiknya Saudara mampu mempraktekan 

langsung pembuatan peta lingkungan dengan alat dan media sederhana.  

Kemampuan mengambil data spasial (luas, jarak dan arah) serta menyajikan 

data dalam bentuk grafis melibatkan semua pengetahuan yang berkaitan 

dengan perpetaan. Oleh karena itu diharapkan saudara sudah membelajarkan 

terlebih dahulu kompetensi prasarat tersebut. 

Untuk mencapai kemapuan tersebut, pada aktivitas 3 Saudara akan 

melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengambil data spasial (mengukur 

luas, jarak dan arah); 2) Merumuskan data pengukuran; dan 3) Membuat peta 

wilayah berdasar hasil data pengukuran. 

Aktivitas pembelajaran 3 ini akan mencapai indikator:  

3.2.14. Menjabarkan cara penggunaan peta  

3.2.15. Mengidentifikasi unsur-unsur peta topografi 

3.2.16. Menentukan beda tinggi pada peta topografi berdasar jarak dan skala 

3.2.17. Menganalisis data dan informasi yang terdapat pada peta 
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4.2.0.  Membuat peta tematik wilayah provinsi dan/atau salah satu pulau di 

Indonesia berdasarkan peta rupa Bumi 

4.2.1 Menerapkan layout peta berdasarkan aturan penempatan unsur-unsur 

peta 

4.2.5 Membuat peta tematik wilayah provinsi dan/atau salah satu pulau di 
Indonesia berdasarkan peta rupa Bumi 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 3 Menggambar Profil Wilayah 

Setelah melakukan aktivitas ini melalui praktek diharapkan peserta didik 

mampu mengumpulkan data spasial  lingkungan sekitar melalui kegiatan 

pengukuran serta mengolah data untuk menghasilkan peta lingkungan sekitar 

Indikator pencapaian tujuan 

1. Mengoperasionalkan kompas untuk menentukan azimuth dan back 

azimut 

2. Menghitung jarak sebenarnya dengan rol meter 

3. Menentukan ketinggian dan kemiringan tempat dengan klinometer 

4. Menentukan skala peta 

5. Membuat simbol peta berdasar data lapangan 

6. Menentukan layout peta 

7. Menggambar peta yang dilengkapi dengan unsur-unsur peta 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  4 x 45  menit 

Bahan dan alat: 

1. Kompas 

2. Klinometer (bisa dibuat sendiri) 

3. Rol meter ( bisa menggunakan tali plastik) 

4. Kertas milimeter blok A4 

5. Busur Derajat 

6. Pensil 

7. Penggaris 
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Sebelum memulai kegiatan, hendaknya Saudara menjelaskan secara rinci 

aktivitas yang dilakukan pada saat pengambilan data, terutama penggunaan 

alat kompas dan klinometer, lebih baik Saudara menunjukan penggunaan 

kompas dan klinometer sampai peserta didik betul-betul memahami 

penggunaan kompas dan klinometer, sehingga data lapangan yang diambil 

betul-betul valid. 

Langkah Kegiatan: 

1. Saudara  menunjukan alat-alat ukur dalam pembuatan peta dan 

menanyakan kepada peserta didik berkaitan dengan fungsinya 

2. Saudara memfasilitasi peserta didik mengamati film proses pembuatan 

peta yang disajikan , dan selanjutnya bertukar pikiran tentang metode 

pembuatan peta pada media yang disajikan. 

3. Saudara menjelaskan penggunaan alat ukur dan 

mendemonstrasikannya kepada peserta didik 

4. Saudara memberikan penjelasan tentang langkah kerja pada aktivitas 

yang akan dilakukan  

5. Saudara membagi peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

dengan jumlah kelompok ideal, yaitu maksimal 5 orang.  

6. Saudara membagikan petunjuk tahapan pembuatan peta  dan peralatan 

yang dibutuhkan 

7. Saudara memfasilitasi kelompok mempelajari dan mempersiapkan 

bahan yang diprasyaratkan pada lembar kerja 

8. Kelompok melakukan pembagian tugas pada anggota kelompok, antara 

lain yang bertugas sebagai operator kompas, operator klinometer, 

pengukur jarak dan sebagai pencatat data 

9. Saudara memfasilitasi kelompok ke lokasi yang terbuka dan 

menentukan titik awal atau permulaan tempat membidik yang berbeda 

antara kelompok satu dengan lainnya.  
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10. Saudara memfasilitasi kelompok melakukan pengambilan data dari 

titik awal, berupa azimuth, jarak, kemiringan dan tanda medan yang di 

catat pada tabel pengukuran pada LKPD 3 

11. Jika pekerjaan pengukuran di lapangan telah selesai, maka tahap 

berikutnya adalah merumuskan hasil pengukuran. Siapkanlah 

sejumlah alat dan bahan untuk menggambar peta yaitu kertas 

millimeter block, pensil, mistar, dan busur derajat.  

12. Saudara memandu peserta didik untuk menentukan skala yang 

digunakan dan menyesuaikan dengan ukuran kertas yang tersedia, dan 

menentukan jarak pada peta berdasar skala yang dibuat dan 

menuliskannya pada tabel 

13. Saudara memandu peserta didik memasukan data hasil pengukuran 

kedalam kertas, yaitu titik koordinat hasil pengukuran dan jarak peta 

dan menghubungkan garis diantara koordinat tersebut. 

14. Setelah data peta tergambar, saudara memandu peserta didik 

memasukan informasi wilayah kedalam peta. 

15. Tahapan terakhir, saudara memfasilitasi  peserta didik melengkapi 

peta dengan atribut-atribut yang diperlukan. 

16. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

1. Mengkaji Peta  

1. Jenis dan Fungsi Peta 
Jenis Peta: 

 

Fungsi Peta: 

 

 

 

2. Persyaratan Peta 

Hasil kajian pada persyaratan peta: 

 

 

 

 

1. Judul  :  Mengkaji Peta 
 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas diharapkan peserta 
didik mampu  merumuskan jenis, fungsi, dan 
persyaratan peta melalui pengamatan, serta 
mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi 
komponen/unsur peta melalui diskusi 

 
3. Identitas Mata 

Pelajaran 
: Geografi / X/smt 1 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Buka dan kajilah peta yang di berikan oleh 
guru 

b. Hasil kajian kelompok ditulis pada kolom 
dibawah 

c. Pada kajian persyaratan peta tulis deskripsi 
pada hasil kajian komponen peta yang 
terdapat bila ada, tulis mengenai jenis, bentuk 
dll pada kolom yang tersedia 
 

5. Form kegiatan  
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3. Kajian Atribut Peta  
ATRIBUT Deskripsi Hasil Kajian 

Judul Peta  

Skala  

Garis Astronomis  

Legenda atau 

Keterangan 

 

Tanda Arah atau 

orientasi 

 

Simbol warna  

Sumber dan tahun 

pembuatan 

 

Inset dan Indeks Peta  

Grid  

Nomor peta  

Elevasi  

Koordinat  
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2.  Profil Peta Kontur 

1. Judul  :  Membuat Profil Peta Kontur 
 

2. Tujuan :  Setelah melakukan aktivitas melalui penugasan 
diharapkan peserta didik mampu menentukan 
bentuk wilayah sebenarnya dengan cara 
menggambar profil irisan peta, menentukan 
beda tinggi dan jarak miring antara dua tempat 
serta menentukan skala peta kontur. 

 
3. Identitas Mata 

Pelajaran 
: Geografi /X/smt. 1 

4. Petunjuk Kerja 
 

Aktivitas pada Peta Kontur 

a. Kajilah terlebih dahulu peta kontur yag 

diterima dari guru 

b. Gambar garis melintang/mendatar dengan 

cara menarik garis dari kiri ke kanan tepat 

pada tengah peta 

c. Tentukan titik potong yang terjadi antara 

garis melintang dengan garis kontur. 

d. Hitunglah jumlah titik potong pada garis yang 

bersinggungan/memotong pada garis kontur 

 

Aktivitas Pada  Kertas Milimeter Block 

a. Siapkan kertas milimeter blok, buat koordinat 

dan ordinat dengan ketentuan 

1) garis vertikal (garis X untuk 

menggambarkan ketinggi) 

2) garis mendatar (Y untuk menggambarkan 

jarak) 

b. Pindahkan titik potong tadi ke koordinat dan 

ordinat yang sesuai pada kertas milimeter 

blok 
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c. Tentukan dan gambar titik-titik pada garis X 

dan Y dengan memperhatikan bahwa setiap 1 

cm = 100 meter. 

d. Hubungkan garis pada titik-titik koordinat 

sehingga profil wilayah akan terbentuk 

e. Kajilah penampang melintang yang terbentuk 

untuk melihat profil wilayah yang 

digambarkan pada peta kontur tersebut 

f. Tentukan skala peta topografi tersebut 

berdasar jarak antara 2 garis kontur. Gunakan 

rumus:    Skala = CI x 2000 m 

g. Hitunglah beda tinggi antara titik A ke B pada 

peta dalam satuan prosentase, gunakan 

rumus: Beda Tinggi/jarak x 100 % 

Langkah:  

1) hitung Contur Interval  

2) hitung jarak sebenarnya = jarak sebenarnya 

x skala 

3) ci/jarak sebenarnya x 100% 
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5. Form kegiatan  
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3. Membuat Peta Lingkungan 

 

1. Judul  :  Membuat Peta Lingkungan 
 

2. Tujuan :   Setelah melakukan aktivitasini melalui praktek 
diharapkan peserta didik mampu mengambil 
dan mengukur data spasial  lingkungan sekitar 
serta merumuskan data untuk menghasilkan 
peta lingkungan sekitar 
 

3. Identitas Mata 
Pelajaran 

: Geografi /X/smt. 1 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Perhatikan baik-baik demonstrasi yang 
dilakukan guru berkaitan dengan penggunaan 
kompas dan alat ukur lainnya dan petunjuk 
tahapan pembuatan peta, bertanyalah apabila 
dirasa kurang jelas. 

b. Kelompok menerima peralatan yang 
dibagikan guru. 

c. Lakukan pembagian tugas pada anggota 
kelompok, antara lain yang bertugas sebagai 
operator kompas, operator klinometer, 
pengukur jarak dan sebagai pencatat data. 

d. Lakukan pengambilan data dilapangan 
dengan menentukan titik awal, perhatikan 
arah utara pada titik awal pengukuran 

e. Lakukan pengukuran arah dalam derajat 
dengan kompas pada titik ke 2 dan tentukan 
jaraknya dengan alat ukur 

f. Tulis hasil pengukuran lapangan pada kolom, 
1, 2, 3 dan 5. 

g. Lakukan pengukuran dari titik ke titik dan 
kembali ke titik awal 

h. Jika pengukuran lapangan sudah selesai 
dilaksanakan, kembali ke kelas dan lakukan 
kegiatan selanjutnya, yaitu: 

i. Membuat layout peta pada kertas milimeter 
block 

j. Menentukan skala peta yang kan dibuat 
berdasarkan berdasarkan ukuran kertas yang 
digunakan peta 

k. Hitung jarak di peta berdasar skala yang 
dibuat, isilah pada tabel 
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Tabel 3. Hasil Pengukuran 

No Azimuth Elevasi 
Jarak 
(m) 

Jarak peta 
(cm) 

Informasi Wilayah 
(Kiri Kanan) 

 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

  

l. Tentukan titik awal koordinat hasil 
pengukuran pada kertas milimeter block, 
diskusikan dengan  kelompok untuk 
menentukan titik awal yang tepat pada 
kertas milimeter block 

a. Masukan semua data koodinat dengan 
menggunakan busur derajat untuk 
menentukan sudut dan penggaris untuk 
menentukan jarak sesuai skala. 

b. Hubungkan koodinat yang terbentuk 
sehingga membentuk polygon 

c. Lengkapi peta dengan atribut yang 
diperlukan 

d. Buat simbol peta berdasarkan informasi 
wilayah pada tabel 

e. Rapikan peta yang sudah dibuat, berilah 
warna jika diperlukan 

 
5. Form kegiatan  
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C. Bahan Bacaan 

1. Hakekat, syarat, dan fungsi peta  

Menurut ICA (International Cartographic Association) peta adalah suatu 

gambaran atau representasi unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan 

abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan 

pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. 

Sebuah peta yang menggambarkan fenomena geografi tidak hanya sekedar 

pengecilan suatu fenomena saja, tetapi peta dibuat dan didesain dengan baik, 

akan merupakan alat yang baik untuk kepentingan; melaporkan (recording), 

memperagakan (displaying), menganalisis (analysing), serta saling 

berhubungan (interrelation) dari benda (obyek) secara keruangan (spatial-

relationship).  

Peta memiliki variasi ukuran dan metode pembuatan, tetapi secara umum peta 

mempunyai tujuan dasar pelayanan yang sama yaitu sebagai suatu 

interpretasi terhadap lingkungan geografikal (geographical millieu).  

Setelah memahami benar-benar hakekat dari peta, tidaklah sulit untuk 

kemudian menelaah apa yang sebenarnya diperlukan sebagai syarat dari peta 

yang baik. Syarat peta yang baik adalah : 

a. Dapat dimengerti maknanya oleh si pemakai .  

b. Dapat memberikan gambaran yang sebenarnya.  

c. Tampilan peta hendaknya sedap dipandang (menarik, rapih dan bersih).  

d. Ekuivalen, yaitu perbandingan luas daerah pada peta harus sama dengan 

luas daerah yang sebenarnya. 

e. Ekuidistan, yaitu perbandingan jarak pada peta harus sama dengan jarak 

yang sebenarnya. 
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f. Konform, yaitu bentuk dari semua sudut  yang digambarkan harus sama 

dengan bentuk yang sebenarnya 

Peta sangat diperlukan oleh manusia, sebagai sumber informasi data-data 

permukaan bumi, peta memiliki benyak kelebihan yang tidak dimiliki sumber 

informasi lain. Secara umum kegunaan dan fungsi  peta dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

a. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi 

b. Memperlihatkan ukuran (luas, jarak) dan arah suatu tempat di permukaan 

bumi 

c. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. 

d. Membantu peneliti untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 

e. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah 

f. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

g. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan 

h. Alat untuk mempelajari hubungan timbal-balik antara fenomena-

fenomena (gejala-gejala) geografi di permukaan bumi 

Penggunaan peta tergantung pada jenis peta yang ada dan jenis informasi yang 

diinginkan dari peta tersebut. Dalam kasus peta sederhana, hanya satu atau 

dua jenis informasi yang mungkin tersedia sehingga sedikit atau bahkan tidak 

perlu keahlian membaca peta untuk menggunakannya. Sebagai contoh, sketsa 

lingkungan sekitar (tetangga) hanya menunjukkan hubungan rumah utama 

dengan sudut jalan atau jaraknya dari suatu pasar atau sekolah. Semua orang 

dapat menggunakan peta seperti ini. Peta lengkap dapat menggambarkan 

jarak yang sebenarnya, lokasi lahan dengan tepat, elevasi, vegetasi dan aspek 

lainnya. Untuk menginterpretasikan peta lengkap seperti ini, diperlukan 

beberapa keahlian dasar membaca peta. 

Peta adalah alat peraga, melalui alat peraga itu, seorang penyusun peta ingin 

menyampaikan idenya kepada orang lain. Ide yang dimaksud adalah hal-hal 

yang berhubungan dengan kedudukannya dalam ruang. Ide tentang gambaran 
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tinggi rendah permukaan bumi suatu daerah melahirkan peta topogafi, ide 

gambaran penyebaran penduduk (peta penduduk), penyebaran batuan (peta 

geologi), penyebaran jenis tanah (peta tanah atau soil map), penyebaran curah 

hujan (peta hujan) dan sebagainya yang menyangkut kedudukannya dalam 

ruang.  

2. Klasifikasi dan Bentuk Peta  

Peta dapat digolongkan (diklasifikasikan) menjadi tiga jenis, yaitu 1. jenis peta 

berdasarkan isinya; 2. berdasarkan skalanya dan 3. berdasarkan tujuannya 

a. Jenis Peta berdasarkan isinya 

Jenis Berdasarkan isinya peta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:  

1)  Peta Umum 

Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara 

umum. Peta umum ini memuat semua penampakan yang terdapat di 

suatu daerah, baik kenampakan fisis (alam) maupun kenampakan sosial 

budaya. Peta umum terdiri dari 2 jenis yaitu:  

a) Peta Topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief 

(tinggi rendahnya) permukaan bumi. Dalam peta topografi 

digunakan garis kontur (countur line) yaitu garis yang 

menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian sama.  

Peta Rupabumi. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) adalah peta 

topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan 

manusia di wilayah NKRI 

b) Peta Chorografi, adalah peta yang menggambarkan seluruh atau 

sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil antara 1 : 

250.000 sampai 1 : 1.000.000 atau lebih. Atlas adalah kumpulan dari 

peta chorografi yang dibuat dalam berbagai tata warna.  
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2). Peta Tematik 

Peta tematik terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi 

yang lebih dalam/detail. Disebut peta khusus atau tematik karena 

peta tersebut hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan 

pada permukaan bumi (fenomena geosfer) tertentu, baik kondisi fisik 

maupun sosial budaya. 

b. Jenis Peta berdasarkan Skalanya 

Berdasarkan skalanya peta dapat digolongkan menjadi empat jenis, 

yaitu: 

1) Peta kadaster/teknik, dengan skala antara 1 : 100 sampai 1 : 5.000.  

2) Peta skala besar denganskala 1 : 5.000 sampai 1 : 250.000. Peta skala 

besar digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, 

misalnya peta kelurahan. 

3) Peta skala sedang, dengan skala antara 1 : 250.000 sampai 1: 500.000. 

Peta skala sedang digunakan untuk menggambarkan daerah yang 

agak luas, misalnya peta propinsi Jawa Tengah.  

4) Peta skala kecil, dengan skala 1 : 500.000 sampai 1 : 1.000.000 atau 

lebih, digunakan untuk menggambarkan daerah yang relatif luas. 

 

b.  Bentuk-Bentuk Peta 

Bentuk  peta dapat bermacam-macam, antara lain: 

1) Sketsa adalah peta yang dibuat secara garis besar, tidak 

mementingkan kebenaran ukuran dan bentuk obyek.  

2) Peta adalah gambaran suatu obyek pada bidang datar yang 

memperhitungkan ukuran dan bentuk obyek. 

3) Peta timbul adalah peta yang digambarkan dalam bentuk tiga 

dimensi sehingga relief permukaan bumi tampak jelas meskipun 

skala ke arah vertikal/ketinggian mengalami pengecilan. 
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4) Maket/Miniatur, hampir sama dengan peta timbul tetapi daerah 

yang digambarkan sempit sehingga kenampakan permukaan bumi 

lebih rinci. 

5) Peta foto (Ortofoto) adalah foto udara yang diberi tambahan 

keterangan nama jalan, kota, nama geografis lainnya. Dengan 

demikian peta foto tidak mengalami generalisasi, tidak 

menggunakan simbol-simbol kartografis sehingga sulit 

membacanya. 

6) Atlas adalah buku yang berisi bermacam-macam peta, biasanya 

disertai diagram dan gambar-gambar dan disertai penjelasan. 

3. Atribut Peta (Unsur-Unsur Peta) 

Peta yang baik biasanya dilengkapi dengan komponen-komponen peta, agar 

peta mudah dibaca, ditafsirkan dan tidak membingungkan. Peta terdiri dari 

beberapa unsur yang berfungsi memberi informasi tertentu agar pembaca 

mudah memahaminya. Unsur-unsur peta tersebut antara lain: 

a. Judul Peta  

Judul peta harus mencerminkan isi peta. Judul peta biasanya diletakkan di 

bagian tengah atas peta. Tetapi judul peta dapat juga diletakkan di bagian 

lain dari peta, asalkan tidak mengganggu kenampakkan dari keseluruhan 

peta. 

b. Garis Astronomis 

Garis astronomis berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat. 

Biasanya garis astronomis hanya dibuat tanda di tepi atau pada garis tepi 

dengan menunjukkan angka derajat, menit, dan detiknya tanpa membuat 

garis bujur atau lintang. 
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c. Skala Peta  

Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta 

dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, dengan satuan ukuran yang 

sama.  

Skala sangat penting dicantumkan untuk melihat tingkat ketelitian dan 

kedetailan objek yang dipetakan. Skala peta berpengaruh pada besar 

kecilnya generalisasi peta, besar interval kontur yang akan digunakan 

dalam penggambaran peta dan sebagainya. Skala peta dapat dinyatakan 

dengan tiga cara: 

1) Skala Angka/Skala Pecahan (Numeric Scale) yaitu skala peta yang 

dinyatakan dengan angka, misalnya 1 : 50.000 yang berarti jarak 1 cm 

dalam peta mewakili jarak horizontal 50.000 cm di medan/lapangan. 

2) Skala Inci - Mil (Inch to Mile Scale), sering pula disebut skala yang 

dinyatakan dengan kalimat, yaitu skala peta yang dinyatakan dengan 

satuan inci untuk jarak dalam peta dan satuan mil untuk jarak di 

medan/lapangan.  

3) Skala Grafik (Graphic Scale), yaitu skala yang dinyatakan dengan garis 

lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang dimana 

panjang bagian-bagian garis lurus tersebut mewakili jarak tertentu di 

medan. Contoh: Skala grafik mempunyai kelebihan dibanding jenis 

skala lainnya karena tidak menimbulkan masalah apabila peta 

diperbesar atau diperkecil lewat fotocopy. 

Jika ada peta yang skalanya tidak tercantum, perlu dicari tahu skala dari 

peta tersebut. Ada beberapa cara menentukan skala peta: 

1) Membandingkan peta yang sudah ada skalanya dengan peta yang 

belum ada skalanya tentang daerah yang sama.  

2) Membandingkan jarak 2 tempat dalam peta dengan jarak kedua tempat 

tersebut di lapangan.  
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3) Memperhatikan kenampakan dalam peta yang sudah pasti ukurannya, 

misalnya lapangan sepak bola yang panjangnya = 100 m. Ukur panjang 

lapangan sepak bola dalam peta misalnya 1 cm, maka skala peta = 1 cm 

: 100 m 1 cm : 10.000 cm => 1 : 10.000. 

4) Menghitung jarak 2 garis lintang atau 2 garis bujur dalam peta. Dalam 

hal ini gunakan panjang 1° lintang dan 1° bujur. 

5) Memperhatikan interval kontur dalam peta. Besar interval kontur 

untuk peta-peta topografi di Indonesia menggunakan rumus: Ci = 

1/2000 x Angka penyebut skala (Catatan: Ci dalam meter).  

d. Legenda atau keterangan  

Legenda adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. 

Gunanya agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi peta. Jika detail 

peta kelihatan tidak familiar, mempelajari legenda peta akan sangat 

membantu sebelum melanjutkan proses lebih jauh. 

 

 

 Gambar 2. Contoh Legenda/ Keterangan Pada Peta. 

 

e.  Tanda Arah atau Tanda Orientasi  

Simbol arah dicantumkan dengan tujuan untuk orientasi peta. Gunanya 

untuk menunjukkan arah utara, Selatan, Timur dan Barat. Tanda arah pada 

peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjuk ke arah Utara. 

Petunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta, asalkan tidak 

mengganggu kenampakan peta. 



 Unit Pembelajaran  

Perpetaan 

 
 43 

 

Gambar 3.  Orientasi Peta Pada Peta Rupa Bumi Indonesia 

 

Orientasi/tanda arah pada peta topografi, ditunjukkan dengan 3 

macam utara, yaitu Utara Sebenarnya (utara yang ditunjukkan 

mengarah ke Kutub Utara bumi atau sejajar dengan sumbu bumi, 

sering pula disebut Utara Geografi), Utara Magnetik (utara yang 

menunjuk ke arah Kutub Utara Magnet bumi, atau utara yang 

ditunjukkan oleh kompas), Utara Peta (utara yang ditunjukkan oleh 

grid di dalam peta, sejajar dengan meridian sentral. Sering pula 

disebut Utara Grid). Ketiga arah utara ini biasanya diletakkan di 

bagian bawah Peta Topografi atau Peta Rupa Bumi. Ketiga sudut yang 

dibentuk ketiga garis arah utara tersebut disebut: 

1) Deklinasi Magnetik, yaitu sudut antara Utara Sebenarnya dengan 

Utara Magnetik;  

2) Sudut Konvergensi Magnetik, yaitu sudut antara Utara Peta dan 

Utara Magnetik; 

3) Sudut Konvergensi Meridian (Gesiment), yaitu sudut antara Utara 

Peta dan Utara Sebenarnya. 

f. Simbol dan Warna  

Agar pembuatan peta dapat dilakukan dengan baik, ada dua hal yang perlu 

mendapat perhatian, yaitu simbol dan warna. Simbol-simbol dalam peta 

harus memenuhi syarat, sehingga dapat menginformasikan hal-hal yang 
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digambarkan dengan tepat.  Syarat-syarat tersebut adalah sederhana, mudah 

dimengerti, dan bersifat umum.  

Uraian berikut akan menjelaskan satu demi satu tentang simbol dan warna 

tersebut.  

1) Simbol Peta  

a) Macam-macam simbol peta berdasarkan bentuknya  

(1) Simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data 

posisional,    seperti simbol kota, pertambangan, titik trianggulasi 

(titik ketinggian) tempat dari permukaan laut dan sebagainya. 

Simbol titik sendiri dapat terbagi menjadi tiga, yaitu: 

(a)  Simbol Geometrik atau Abstrak, Simbol yang digunakan 

untuk mewakili suatu kenampakan muka bumi dengan 

bentuk yang abstrak, yang mudah digambar namun agak sulit 

diketahui maksudnya. 

(b) Simbol Piktorial, Simbol yang digunakan untuk mewakili 

suatu kenampakan muka bumi dengan bentuk yang mirip 

atau identik dengan bentuk asli kenampakan tersebut. 

(c) Simbol Huruf (Letter Symbol), Simbol yang digunakan untuk 

mewakili suatu kenampakan muka bumi yang khas atau 

khusus dengan huruf. Penggunaan simbol tersebut 

disesuaikan pula dengan jenis peta. Simbol ini mempunyai 

bentuk yang sangat sederhana dan sangat mudah di pahami, 

namun kebanyakan simbol ini kurang memiliki nilai 

keindahan ataupun kurang begitu artistik. 

(2) Simbol garis, digunakan untuk menyajikan data geografis misal; 

sungai, batas wilayah, jalan. Simbol garis merupakan simbol yang 

digunakan untuk mewakili kenampakan muka bumi yang berupa 

garis, perhubungan, pemisahan, serta gerakan atau arus. Simbol 
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garis digunakan untuk menunjukan tanda seperti jalan, sungai, rel 

KA dan lainnya, dengan demikian timbul istilah-istilah : 

(a)  Isohyet yaitu garis dengan jumlah curah hujan sama  

(b) Isobar yaitu garis dengan tekanan udara sama  

(c) Isogon yaitu garis dengan deklinasi magnet yang sama  

(d) Isoterm yaitu garis dengan angka suhu sama  

(e) Isopleth yaitu garis yang menunjukan angka kuantitas yang 

bersamaan 

Simbol garis dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: 

(a) Simbol garis deskriptif yaitu simbol garis yang digunakan 

untuk menyatakan unsur yang sesungguhnya ada, 

bentuknyapun biasanya mirip dengan sesungguhnya 

(b) Simbol garis abstrak yaitu simbol garis yang digunakan untuk 

menyatakan unsur yang tak tampak, bentuknya 

menyesuaikan. Contoh: 

- – - – - – - – - - : batas kecamatan 

++++++++++ : batas propinsi 

—————— : jalan setapak 

(c) Simbol luasan (Area), digunakan untuk menunjukkan 

kenampakan area misalnya rawa, hutan, padang pasir dan 

sebagainya. 

(d) Simbol aliran,digunakan untuk menyatakan alur dan gerak  

b) Macam macam simbol berdasarkan fungsinya  

(1) Simbol daratan 

(2) Simbol perairan  

(3) Simbol budaya  

c) Berdasar atas arti atau sifatnya: 

(1)  Simbol kualitatif, yaitu simbol yang menyatakan keadaaan 

sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih 
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sederhana. Simbol ini hanya mewakili unsur yang dimaksud baik 

berupa titik, garis, maupun luasan. 

(2) Simbol kuantitatif, yaitu simbol yang menyatakan keadaaan 

sebenarnya apa yang digambarkan dengan bentuk yang lebih 

sederhana dengan disertai dengan nilai atau kuantitasnya. Nilai 

atau kuantitas tersebut dapat menunjukkan ketinggian, jumlah, 

luas, dan sebagainya. 

2) Warna  

Penggunaan warna pada peta (dapat juga pola seperti titik-titik atau 

jaring kotak-kotak dan sebagainya) ditujukan untuk tiga hal, yaitu untuk: 

a) membedakan  

b) menunjukan tingkatan kualitas maupun kuantitas (gradasi)  

c) keindahan  

 

Dalam menyatakan perbedaan digunakan bermacam warna atau pola. 

Tidak ada peraturan yang baku mengenai penggunaan warna dalam 

peta. Jadi penggunaan warna adalah bebas, sesuai dengan maksud atau 

tujuan si pembuat peta dan kebiasaan umum. Contohnya: 

a) Untuk laut, danau digunakan warna biru. 

b) Untuk temperatur (suhu) digunakan warna merah atau coklat. 

c) Curah hujan digunakan warna biru atau hijau. 

d) Daerah pegunungan tinggi/dataran tinggi (2000 - 3000 meter) 

digunakan coklat tua.  

e) Dataran rendah (pantai) ketinggian 0 sampai 200 meter dpl. 

digunakan warna hijau.  

Dilihat dari sifatnya, warna pada peta dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: simbol warna kualitatif dan kuantitatif. Simbol warna 

kualitatif hanya membeda-kan unsurnya saja. Sedangkan kuantitatif 



 Unit Pembelajaran  

Perpetaan 

 
 47 

menunjukkan jumlah atau nilai gradasi-nya, meskipun juga untuk 

membedakan unsurnya  

 

Gambar 4. Warna kualitatif, (penggunaan Warna untuk memperlihatkan Perbedaan unsur)  
Sumber: Sandi, 1976 

 

 

Gambar 5.  Warna Kuantitatif (perbedaan warna untuk memperlihatkan perbedaan tekanan 
/gradasi atau perbedaan besar dan kecil) 

Sumber: Sandi, 1976 

 

g.  Sumber dan Tahun Pembuatan Peta  

Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta, bahwa data dan 

informasi yang disajikan dalam peta tersebut benar benar absah 

(dipercaya/akurat), dan bukan data fiktif atau hasil rekaan. Selain sumber, 

tahun pembuatan peta juga perlu diperhatikan. Pembaca peta dapat 

mengetahui bahwa peta itu masih cocok atau tidak untuk digunakan pada 

masa sekarang.  

h. Inset dan Indek peta  

Inset peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. 

Sebagai contoh,  mau memetakan pulau Jawa, pulau Jawa merupakan 

bagian dari kepulauan Indonesia yang diinzet. Sedangkan indek peta 

merupakan sistem tata letak peta, yang menunjukan letak peta yang 

bersangkutan terhadap peta yang lain di sekitarnya. Berdasarkan 

fungsinyanya, inset di bedakan menjadi 3 macam yaitu : 
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1) Inset yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi relatif wilayah yang 

tergambar pada peta utama. Inset ini memiliki skala lebih kecil dari peta 

utama, untuk menjelaskan letak/hubungan antara wilayah pada peta 

utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Inset yang berfungsi 

memperbesar/memperjelas sebagian kecil wilayah pada peta utama. 

2) Inset ini memiliki skala lebih besar dari peta pokok, mempunyai 

kegunaan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap 

penting.  

3) Inset yang berfungsi untuk menyambung wilayah pada peta utama. Inset 

ini memiliki skala sama besar dengan peta utama dan juga merupakan 

peta utama yang disambung. 

i.  Grid  

Dalam selembar peta sering terlihat dibubuhi semacam jaringan kotak-

kotak atau grid system. Tujuan grid adalah untuk memudahkan penunjukan 

lembar peta dari sekian banyak lembar peta dan untuk memudahkan 

penunjukan letak sebuah titik di atas lembar peta. Cara pembuatan grid 

yaitu, wilayah dunia yang agak luas, dibagi-bagi kedalam beberapa kotak. 

Tiap kotak diberi kode. Tiap kotak dengan kode tersebut kemudian 

diperinci dengan kode yang lebih terperinci lagi dan seterusnya. Jenis grid 

pada peta-peta dasar (peta topografi) di Indonesia adalah: 

Kilometerruitering (kilometer fiktif) yaitu lembar peta dibubuhi jaringan 

kotak-kotak dengan satuan kilometer.  

j.  Nomor peta  

Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan 

seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi. Nomor 

lembar peta pada peta topografi memberikan petunjuk tentang kedudukan 

lembar peta dalam seri pemetaan. Nomor seri peta dibuat / direncanakan 

berdasar skala peta. Nomor edisi peta selalu berhubungan dengan tanggal 

atau tahun penerbitan. 
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k. Sumber/Keterangan Riwayat Peta  

Keterangan ini merupakan catatan tentang asal usul pemetaan tersebut, 

terutama mengenai sumber data, metode pemetaan, tahun 

pengumpulan/pengolahaan dan tanggal pembuatan/pencetakan peta, 

serta keterangan lain yang ditekankan pada pemberian identitas peta, 

meliputi penyusun peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan 

deklinasi magnetis, dan lain sebagainya yang memperkuat identitas 

penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan.  

l.  Elevasi 

Salah satu unsur yang penting lainnya pada suatu peta adalah informasi 

tinggi suatu tempat terhadap rujukan tertentu. Unsur ini disebut dengan 

elevasi, yaitu ketinggian sebuah titik di atas muka bumi dari permukaan 

laut. Kartograf menggunakan teknik yang berbeda untuk menggambarkan 

ketinggian, misalnya permukaan bukit dan lembah. Satuan ketinggian 

merupakan keterangan mengenai satuan untuk ketinggian yang digunakan 

dalam peta, satuan ketinggian yang digunakan di Indonesia adalah satuan 

meter. 

Peta Topografi tradisional menggunakan garis lingkaran yang memusat 

yang disebut dengan garis kontur, untuk menggambarkan elevasi. Setiap 

garis menandakan ketinggian di atas permukaan laut. Berdasarkan garis 

kontur tersebut, konfigurasi relief lebih mudah dibaca  bila dibandingkan 

metode lainya, namun demikian kadang kadang  penggambaran relief 

dengan garis kontur saja kesan tiga dimensinya sulit digambarkan,sehingga 

timbul cara yaitu hill shading. 

Hill shading merupakan pemberian warna atau bayangan pada suatu 

gambar relief untuk menciptakan suatu bentuk tiga dimensional pada 

metode garis kontur. Prinsip yang dipakai adalah dengan menggunakan 

prinsip penyinaran. Biasanya penyinaran / arah sinar datang dari arah 

barat laut, sehingga bayangan terjadi di sebelah tenggara. 
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Gambar 6.  Hill Shading  
sumber: etc.usf.edu 

 

Sebagai ganti garis kontur, peta berwarna seringkali menggunakan 

standarisasi skala warna untuk menunjukkan elevasi; laut diberi warna 

biru, elevasi rendah digambarkan dengan bayangan hijau, elevasi tinggi 

digambarkan dari range sawo matang sampai coklat, dan puncak tertinggi 

diberi warna putih, menunjukkan salju.  Semakin tajam bayangan warna 

biru sama artinya dengan semakin dalam kedalaman suatu laut atau danau. 

l.   Koordinat 

Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara absis dan 

ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni 

perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain.  

Sistem koordinat yang dipakai adalah koordinat geografis (geographical 

coordinate). Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan 

bujur timur) yang tegak lurus dengan garis katulistiwa, dan garis lintang 

(lintang utara dan lintang selatan) yang sejajar dengan garis katulistiwa. 

Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan 

kutub selatan, mengukur seberapa jauh suatu tempat dari meridian. 

Sedangkan garis lintang adalah garis khayal di atas permukaan buni yang 

sejajar dengan khatulistiwa. 

Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit dan detik. 

Derajat dibagi dalam 60 menit dan tiap menit dibagi dalam 60 detik. Sebagai 

contoh Menara Eiffel di Paris mempunyai koordinat 48o 51’ 3” Lintang 

Utara dan 2o 17’ 35” Bujur Timur. Kadang-kadang koordinat ditunjukkan 
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dalam desimal sebagai ganti dari menit dan detik. Koordinat Menara Eiffel 

dapat juga ditulis sebagai 48o 51,53333 Lintang Utara dan 2o 17,5833 Bujur 

Timur. 

j.   Letering 

Letering ditujukan untuk mengidentifikasi/memberi penjelasan dari suatu 

kenampakan yang tertera di dalam peta.  Fungsi letering: memudahkan 

dalam menganalisis peta,  memberikan suatu kenampakan yg baik  dan  

teratur pada peta. 

4. Proyeksi Peta 

Permukaan bumi adalah bidang lengkung, dan peta, merupakan bidang datar., 

artinya, semua peta tidak terkecuali globe mengalami distorsi dari bumi yang 

sebenarnya.  

Untuk wilayah yang lebih kecil, distorsi tidak signifikan karena wilayah yang 

kecil dalam globe kelihatan seperti permukaan datar. Untuk wilayah yang 

lebih luas atau untuk tujuan yang butuh akurasi tinggi, distorsi merupakan hal 

yang penting. Secara khusus pengertian dari proyeksi peta adalah cara 

memindahkan sistem paralel (garis lintang) dan meridian (garis bujur) 

berbentuk bola (Globe) ke bidang datar (peta). Pemindahan dari globe ke 

bidang datar harus diusahakan akurat. Agar kesalahan diperkecil sampai tidak 

ada kesalahan maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat 

di bawah ini: 

a. Bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan (harus 

tetap), persis seperti pada gambar peta di globe bumi. 

b. Luas permukaan yang diubah harus tetap.  

c. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang diubah 

harus tetap.  

Bila diminta untuk memetakan seluruh permukaan bumi, maka harus tepat 

dalam memilih proyeksi yang digunakan. Pemilihan proyeksi tergantung pada: 

a.  Bentuk, luas dan letak daerah yang dipetakan.  
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b.  Ciri-ciri tertentu/ciri asli yang akan dipertahankan.  

Untuk memenuhi ketiga syarat itu sekaligus merupakan hal yang tidak 

mungkin, dan untuk dapat membuat rangka peta yang meliputi wilayah yang 

lebih besar, harus dilakukan kompromi antara ketiga syarat di atas. Ini 

mengakibatkan lahirnya bermacam jenis proyeksi peta.  Poyeksi peta dapat 

digolongkan atas beberapa sudut pandang: 

a. Ditinjau dari sifat asli yang akan dipertahankan: 

1) Proyeksi equivalent, dimana luas daerah dipertahankan sama artinya 

luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan 

skala. 

2) Proyeksi conform, dimana sudut-sudut dipertahankan sama. 

3) Proyeksi equidistant, dimana jarak dipertahankan sama artinya jarak di 

atas peta sama dengan jarak di atas muka bumi setelah dikalikan skala. 

b. Ditinjau dari macam bidang proyeksi: 

1) Proyeksi azimuthal/zenithal, bidang proyeksi adalah bidang datar. 

2) Proyeksi kerucut, bidang proyeksi adalah kerucut. 

3) Proyeksi silinder, bidang proyeksi adalah bidang silinder. 

c. Ditinjau dari kedudukan sumbu simetri/garis karakteristik bidang 

proyeksi: 

1) proyeksi normal, sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. 

2) Proyeksi miring, sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu 

bumi. 

3) Proyeksi transversal, sumbu simetri tegak lurus sumbu bumi atau 

terletak pada bidang equator. 

 

Beberapa jenis proyeksi yang umum adalah silinder/tabung 

(cylindrical), kerucut (conical), bidang datar (zenithal) dan gubahan 

(arbitrarry) 
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Gambar 7. Proyeksi Peta a. zenithal, b. kerucut, c. silinder 

 

a. Proyeksi Azimuthal, proyeksi peta yang menggunakan bidang datar 

sebagai bidang proyeksi. Pada proyeksi ini bola bumi menyinggung bidang 

proyeksi pada salah satu kurub (kutub utara atau kutub selatan) disebut 

proyeksi azimuthal normal, sedang apabila menyinggung pada salah satu 

titik equator disebut proyeksi azimuthal equatorial atau menyinggung di 

sembarang tempat pada bola bumi disebut proyeksi azimuthal miring 

(oblique). 

 

Gambar 8 Proyeksi azimuthal normal 
 

b. Proyeksi Silinder, biasanya menggunakan bidang silinder sebagai bidang 

proyeksinya. Kenampakan yang ada pada bola bumi (globe) 

diproyeksikan ke bidang silinder, kemudian bidang silinder dipotong dan 

dibuka menjadi bidang datar. Sifat proyeksi silinder yang normal adalah 

lingkaran-lingkaran meridian diproyeksikan menjadi garis-garis lurus 

vertikal yang sejajar. Lingkaran-lingkaran parallel diproyeksikan menjadi 

garis-garis lurus yang sejajar dan tegak lurus dengan meridian. 

 

Gambar 9. Proyeksi Silinder normal 
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c. Proyeksi Kerucut, apabila diletakkan suatu kerucut pada bola bumi, 

kerucut tersebut akan menyinggung bola bumi sepanjang suatu lingkaran 

apabila kerucut tersebut dalam posisi normal maka  garis singgung dari 

bidang kerucut dengan bola bumi adalah suatu paralel standar,dimana 

pada paralel standar tidak mengalami distorsi. Kedudukan sumbu kerucut 

terhadap sumbu bola bumi dapat normal, miring dan transversal. 

 

Gambar 10. Proyeksi kerucut dengan satu standar paralel. 

 

Jenis proyeksi yang sering di jumpai sehari-hari adalah proyeksi gubahan, 

yaitu proyeksi yang diperoleh melalui perhitungan. Salah satu proyeksi 

gubahan yang sering digunakan adalah proyeksi Mercator. Proyeksi ini 

merupakan sistem proyeksi Silinder, Konform, Secant, Transversal. 

Contoh-contoh  proyeksi gubahan : 

Proyeksi Bonne sama luas   Proyeksi Mollweide  

Proyeksi Gall    Proyeksi Sinusoidal  

Proyeksi Polyeder    Proyeksi Homolografik  

Proyeksi Lambert    Proyeksi Mercator  

 

Kapan masing-masing proyeksi itu dipakai ? 

a. Seluruh Dunia, Dalam dua belahan bumi dipakai Proyeksi Zenithal 

kutub. Peta-peta statistik (penyebaran penduduk, hasil pertanian) 

menggunakan proyeksi Mollweide Peta Arus laut, menggunakan 

proyeksi Mollweide atau Gall, Peta navigasi dengan arah kompas tetap 

menggunakan proyeksi Mercator  

b.  Daerah Kutub,  menggunakan proyeksi Proyeksi Lambert dan proyeksi 

Proyeksi Zenithal sama jarak  
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c.  Daerah Belahan Bumi Selatan, menggunakan proyeksi Sinusoidal, 

Lambert  dan Bonne  

d. Daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari Khatulistiwa, 

menggunakan salah satu proyeksi kerucut, proyeksi apapun 

sebenarnya dapat dipakai. Untuk daerah yang membujur Utara-Selatan 

tidak jauh dari Khatulistiwa menggunakan proyeksi Lambert atau 

Bonne. 

5. Membaca Peta  

Membaca peta adalah upaya mengenal medan atau kenampakan-

kenampakan di permukaan bumi dari peta dengan memperhatikan simbol-

simbol yang terdapat dalam peta. Tidak cukup hanya membaca simbol-simbol 

yang terdapat dalam peta melainkan perlu dianalisis hubungan antar simbol 

agar kita memperoleh tafsiran yang tepat mengenai keadaan sebenarnya di 

medan. Supaya dapat membaca pete dengan baik maka seseorang hendaknya 

memiliki: 

a. Kemampuan membayangkan, artinya dengan melihat simbol-simbol 

dalam peta dapat membayangkan keadaan sebenarnya di lapangan. 

b. Ketajaman menganalisis, artinya dengan melihat simbol-simbol yang ada 

dalam peta kemudian dihubungkan satu sama lain. kita sampai pada 

kesimpulan gambaran medan yang sebenarnya. 

c.   Memiliki pengetahuan umum yang memadai, mengingat peta memuat 

berbagaikenampakan baik alamiah maupun buatan manusia.  

d. Latihan yang teratur, artinya sering membaca peta disusul melihat 

kenyataan yang ada di lapangan. 

Sebelum mulai membaca peta, perlu diperhatikan judul peta, tipe peta, sumber 

dan tahun pembuatan, skala peta, orientasi peta dan legenda. Beberapa hal 

yang perludan dapat dibaca dari peta adalah: 
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a. Jarak, membaca jarak antara dua tempat dalam peta merupakan 

perhitungan dengan menggunakan skala peta. Akan tetapi perlu diingat 

bahwa jarak yang ditunjukkan dalam peta adalah jarak horisontai, bukan 

jarak sebenarnya di permukaan bumi yang berupa bidang lengkung dan 

tidak rata. 

 b. Arah, membaca arah dari peta umumnya dilakukan dengan menghitung 

sudut yang dibentuk oleh garis Utara - Selatan yang melalui suatu tempat 

tertentu vang diketahui dan garis dari tempat tersebut ke obyek. Ada 2 

cara menyatakan arah yaitu dengan sudut bearing dan sudut azimuth.  

1).  Bearing: merupakan cara lama untuk meyatakan arah, yaitu dengan 

mengukur sudut dari arah Utara atau Selatan ke arah Timur atau ke 

arah Barat sampai ke obyek 

 

Gambar 11. Contoh sudut arah diukur dengan menggunakan bearing 
 
 

2) Azimuth: merupakan sudut yang diukur dari Utara searah dengan 

jarum jam sampai ke obyek. Besarnya dari 0 - 360°. 

c. Lokasi:  

Merupakan cara menentukan letak suatu tempat di dalam peta ada 

beberapa alternatif: 

1) Dengan menggunakan garis meridian dan paralel (Letak Astronomis). 

Cara ini sudah sangat umum digunakan, tetapi kurang praktis karena 

titik pangkalnya jauh dan dinyatakan dalam derajad. 
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2) Jarak dan arah (Polar-Coordinate). Letak suatu tempat dinyatakan 

dengan jarak dan arahnya dari suatu titik yang diketahui. Contoh: Lokasi 

Batu dari Malang adalah: Azimuth 315°/18 km. Ini menunjukkan 

arahnya dilihat dari Malang azimuth 315° dan jaraknya 18 km dari 

Malang. 

3) Jarak dan Jarak (Local plane coordinate). Letak suatu tempat ditentukan 

dengan jarak dan jarak dari suatu titik pangkal tertentu. Cara ini 

biasanya menggunakan kotak-kotak sama besar/grid untuk 

memudahkan pembaca, sedang titik pangkal ditentukan. Contoh: lihat 

lokasi titik P (486, 585) pada sistem grid Indonesia. 

4) Arah dan Arah. Letak suatu tempat dinyatakan dengan arah/azimuth 

dari 2 tempat tertentu yang telah diketahui. Contoh: tentukan letak titik 

C dengan azimuth 110° dari A dan 250° dari B. 

d.  Luas. Untuk menghitung luas suatu daerah dari peta, ada beberapa cara 

yang dapat di tempuh: 

1) Metode Bujur Sangkar {Square Method). Daerah yang akan dihitung 

luasnya dibagi-bagi kedalam beberapa bujur sangkar yang sama 

besarnya. Kemudian dihitung berapa banyak bujur sangkar dalam 

daerah tersebut dengan ketentuan bahwa daerah yang kurang dari 1/4 

bujur sangkar diabaikan, dan yang lebih dari dibulatkan menjadi satu. 

Luas daerah = banyaknya bujur sangkar x luas 1 bujur sangkar. 

2) Metode persegi panjang (Strip Method). Daerah yang akan dihitung 

luasnya diberi garis-garis sejajar berjarak sama. Kemudian pada 

tepinya dibuat garis tegak lurus sehingga terbentuk beberapa empat 

persegi panjang. Usahakan agar garis tersebut give and take line) 

menghasilkan keseimbangan antara daerah yang masuk kedalam 

empat persegi dan yang tidak masuk. Luas daerah = jumlah luas empat 

persegi panjang. 

3) Metode segitiga (Triangulair Method). Prinsipnya sama saja, hanya 

dengan cara ini kita membuat segitiga-segitiga di dalam daerah yang 
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akan dihitung luasnya. Luas daerah seluruhnya = jumlah luas segitiga 

yang terbentuk + luas offset. Luas segitiga = 14 alas x tinggi; Luas offset 

= % (jumlah alas) x tinggi. Cara ini secara teoritis sangat baik karena 

tidak ada bagian yang dihilangkan, tetapi kurang praktis sebab 

hitungannya sulit. Oleh karena itu cara ini jarang digunakan. 

4) Planimeter. Cara ini merupakan cara terbaik untuk menghitung luas 

daerah dari peta. Alat ini terdiri dari satu tangan tetap/tidak bergerak, 

dan tangan lainnya dapat bergerak leluasa yang ujungnya dilengkapi 

dengan roda dan lensa pengamat. Ujung yang bebas ini digerakkan 

sepanjang garis batas daerah yang akan dihitung luasnya sehingga 

tercatat jarak yang dilalui.  

Luas daerah = c.d (c = koefisien planimeter, d = jarak yang tercatat pada 

alat) 

e. Tinggi, Lereng dan Bentuk. Ketiga faktor ini sangat erat kaitannya 

dengan penggambaran relief sehingga ketiganya akan dibicarakan 

sekaligus sambil menguraikan beberapa cara penggambaran relief 

secara ringkas. Cara-cara penggambaran relief yang akan dibahas di 

sini adalah: 

1) Hachuring. suatu cara penggambaran relief dengan garis-garis 

yang jaraknya sama dan arahnya disesuaikan dengan kemiringan 

lereng. Tebal-tipisnya garis disesuaikan dengan kecuraman lereng. 

Kebaikan: relief effect baik sekali karena tebal garis tidak sama. 

Bentuk daerah nampak jelas meskipun oleh orang yang belum 

terlatih. 

Keburukan: ketinggian tempat tidak dapat diketahui, kemiringan 

lereng juga sulit diukur dengan tepat walaupun besar lereng dapat 

dihitung sesuai tebai-tipisnya garis. Namun dalam praktek sukar 

sekali, terutama lereng yang lebih dari 45° dalam peta nampak 

sama semua berwarna hitam. 
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2) Plastic shading: suatu cara penggambaran relief dengan 

penyinaran sehingga menghasilkan bayangan. Ada 2 cara 

penyinaran, yaitu: penyinaran tegak (vertical iilumination) dan 

penyinaran miring (oblique iilumination), Dengan melakukan 

penyinaran maka gambar yang dihasilkan seperti foto hitam putih, 

ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap/bayangan. 

Bentuk daerah nampak baik dan jelas sekali, tetapi besarnya lereng 

dan ketinggian tempat sulit diketahui. Secara relatif besar lereng 

dapat dibedakan dari gelap terangnya bayangan di mana lereng 

yang curam akan nampak lebih gelap daripada lereng yang landai. 

3) Contouring: cara penggambaran relief dengan menggunakan 

contour atau garis yang menghubungkan tempat-tempat 

berketinggian sama.  

Contour interval (Ci) adalah selisih ketinggian antara 2 garis 

contour yang dinyatakan dalam meter. Jadi merupakan jarak 

vertikal antara garis-garis contour. Besar kecilnya Ci yang 

digunakan tergantung pada: 

a) Skala Peta, makin besar skala peta makin kecil contour interval. 

b) Relief, makin kasar relief makin besar contour interval. 

c) Maksud pembuatan peta, kalau dimaksudkan untuk keperluan 

detail misalnya untuk pembuatan saluran irigasi, pembuatan 

jalan Kereta Api dan sebagainya, maka Ci dibuat kecil 

(biasanya 1 - 5  meter), sebaliknya untuk keperluan yang 

kurang detail. 

d) Ketetapan, untuk Peta Topografi Indonesia, telah ditetapkan 

bahwa besar Ci = 1/2000 x Angka Penyebut Skala (dalam 

meter).  Contoh: Peta Topografi Indonesia berskala 1 : 50.000. 

Ci = 1/2000 x 50.000 = 25 meter. 
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e) Mencari beda tinggi dalam satuan persen (%) mengunakan 

Rumus: Kemiringan lereng = Beda tinggi/jarak sebenarnya x 

100 %  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

1. Peta yang sesuai untuk analisis lokasi pertambangan Mineral Energi 

adalah ….. 

A. peta navigasi dan peta geomorfologi 

B. peta geomorfologi dan peta geologi 

C. peta geologi dan peta administrasi 

D. peta tata guna lahan dan peta navigasi 

E. peta geomorfologi dan peta vegetasi 

 

Jawaban Benar B: 

 

 

 

 

 
 

 

Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur 

aspek pemahaman  saja (C2/level 2). Peserta didik hanya diminta 

memilih kesuaian peta dengan kegiatan analisis lokasi pertambangan.  

Analisis lokasi pertambangan mineral energi  membutuhkan peta yang 

berisi tentang relief  keadaan permukaan wilayah / bentuk lahan 

(geomorfologi) serta peta yang menggambarkan menggambarkan 

informasi, sebaran, jenis dan sifat batuan. (geologi) 
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2. Ketinggian titik C seperti pada gambar adalah … serta dimanfaatkan untuk 
…. 

A. 250 m, pertanian padi 

B. 750 m, perkebunan kelapa 

C. 1.250 m, perkebunan the 

D. 1.500 m, perkebunan jagung 

E. 1.750 m, perkebunan sayur 

Jawaban Benar E: 

 

Untuk menjawab  soal perlu di cari  interval kontur dengan cara selisih dari 

ketinggian garis kontur yaitu 250 m (interval dari kontur 500 ke kontur 

1000) 

Selanjutnya dicari ketinggian pada titik yang di cari dengan cara 

menjumlahkan setiap garis kontur dengan interval konturnya yaitu 

ketinggian 1750 m 

Klasifikasi iklim menurut Yunghun ketinggian 1750 m cocok untuk 

tanaman sayuran 
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3. Jenis peta: 

(1) Peta Geologi; 

(2) Peta Tataguna Lahan; 

(3) Peta Topografi. 

Informasi keruangan yang diperoleh dari peta tersebut adalah …. 

A. Persebaran permukiman penduduk 

B. Penentuan lokasi aktivitas perindustrian 

C. Penetapan peruntukan tata ruang 

D. Penentuan lahan untuk aktivitas pertanian 

E. Penentuan lahan untuk kawasan wisata 

 

Jawaban Benar C: 

 

Peta geologi memberikan petunjuk tentang susunan lapisan batuan 

dan pada umumnya memberikan informasi tentang formasi apa saja 

yang ada di daerah yang dipetakan. 

Peta tata guna lahan adalah sebuah peta yang berisi tentang hasil dari 

penilaian terhadap sebuah lahan dengan melihat potensinya dimana 

faktor faktor seperti kondisi biofisik, ekonomi dan sosial 

Peta topografi adalah suatu peta yang memperlihatkan keadaan 

bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. 

Pada pilihan jawaban Jenis kegiatan yang membutuhkan  informasi 

yang komplek dengan menggunakan  3 peta tematik tersebut adalah 

penetapan peruntukan tata ruang.  

Perencanaan tata ruang bergantung pada peta untuk memberikan 

informasi tentang tutupan hutan, jenis tanah dan kepemilikan batas, 

yang bisa diperoleh dari peta geologi, tataguna lahan dan topografi 
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4. Interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah …. 

 
A. skala peta X sama besar dengan skala peta Y 

B. peta X dan peta Y merupakan peta tematik 

C. pajang garis A - B pada kedua peta adalah sama 

D. jarak sebenarnya antara A dan B menjadi berubah 

E. jarak sebenarnya antara  dan B tetap 

Jawaban Benar E 

 

Pembesaran atau pengecilan peta harus merubah skla peta, Jika peta di 

besarkan maka skala peta di bagi dgn jumlah pengecilan, sebalikanya 

jika peta di kecilakan skala harus di kalikan jumlah pengecilan, dengan 

demikian jarak antara dua tempat di peta selalu berubah sesuai 

pembesaran atau pengecilan sedangkan jarak sebenarnya tetap 

1. Menghitung jarak pada peta Y yaitu 3  : 500.000 = X : 1.000.000 

    X = (500.000 x 3)/1 000.000 

    Jadi jarak A-B pada peta X adalah 1.5 cm 

2. Jarak sebenarnya berdasar skala 

 Peta Y 3 cm x 500.000 cm = 1.500.000 cm 

 Peta X 1.5 cm x 1.000.000 cm = 1.500.000 cm 

2. Jadi jarak pada 2 peta berbeda tetapi jarak sebenarnya tidak berubah 

     karena peta pada wilayah yang sama dengan skala berbeda 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.  

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (US) 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas 
Mata Pelajaran : Geografi 
Waktu :  
Jumlah Soal : 1 
Tahun Pelajaran  2018/2019 

 

 

 

 

 

No Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi Indikator Soal No  
Soal 

Level  Bentuk 
Soal 

1. 3.2 Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 

Dasar 
Dasar 
Pemetaan 

Skala 
Peta 

Disajikan 
wacana peserta 
didik dapat 
menentukan  
perubahan 
skala dengan 
tepat 

1 2 PGD 

Syarat 
Peta 

Disajikan wacana 
peserta didik  
dapat 
menentukan 
syarat peta yang 
sesuai 
 

2 3 Uraian 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2 Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Peta X dan peta Y merupakan peta yang memiliki 
cakupan wilayah yang  sama.  
Jarak kota A dengan jarak kota B pada peta X dengan 
skala 1:500.00 adalah 3 cm. Apabila jarak kota A 
dengan kota B pada peta Y adalah sebesar 1,5 cm, 
maka nilai skala dan perubahan skalanya adalah…. 
 
A.       Skala 1:1.000.000 dengan diperkecil dua kali 
B.       Skala 1:1.000.000 dengan diperbesar dua kali 
C.       Skala 1:1.000,000 dengan diperbesar tiga kali 
D.      Skala 1:1.500.000 dengan diperkecil dua kali 
E.       Skala 1:1.500.000 dengan diperkecil tiga kali 

 

LINGKUP 
MATERI 

Perpetaan 

 
MATERI 

Skala Peta 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR 
SOAL 

Disajikan 
wacana peserta 
didik dapat 
menentukan  
perubahan 
skala dengan 
tepat  
 
 
 
 

 
 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2 
Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 

 

Nomor 
Soal 

 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Sebuah peta yang akan dibuat harus memenuhi 

persyaratan equidistant, conform, dan equivalent. Jika 

seorang programmer ingin mengembangkan aplikasi 

perpetaan untuk transportasi online, syarat peta manakah 

yang menjadi prioritas pada aplikasi peta yang akan 

dibuat? Sebutkan pula alasannya! 

Jawaban: 

Syarat peta yang menjadi prioritas programer adalah 

Equidistant, baru persayaratan yang lain, dimana peta 

harus memiliki perbandingan ukuran jarak yang sesuai 

dengan kenyataan sesungguhnya di permukaan bumi.  

Persyaratan ini sesuai dengan kebutuhan programer yaitu 

peta transportasi online yang memperhitungkan faktor 

jarak yang tepat  untuk kebutuhan perhitungan tarif 

LINGKUP 
MATERI 
Perpetaan 

 
MATERI 

Syarat peta 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
wacana 
peserta didik  
dapat 
menentukan 
syarat peta 
yang sesuai 
 
 

√ 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan 

pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher Order 

Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  nanti 

dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran KD 3.2 3.2 Memahami dasar-dasar pemetaan, Penginderaan 

Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) diuraikan menjadi beberapa sub 

materi atau unit pembelajar. Pada sub- materi atau unit pembelajar Perpetaan  

terdiri dari ringkasan keterkaitan kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran 

yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode yang sesuai 

dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga dilengkapi 

dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  instrumen 

ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya. 

Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik 
Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan 1=tidak 
menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, 
cara membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan 
dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami 
dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara dapat 
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan unit ini. 

. 
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PENDAHULUAN 

Unit “penginderaan jauh” ini membahas tentang materi perpetaan , materi ini 

merupakan bagian dari materi pengindraan jauh yang meliputi perpetaan, 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis  yang terintegrasi pada 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Geografi SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi penginderaan jauh yang 

meliputi perpetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang 

sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan 

oSaudara untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

X, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian Nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Sekolah. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi Saudara 

dan peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi Perpetaan. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  bacaan 

yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian yang 
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berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi Saudara diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik.  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, Penginderaan 
Jauh, dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 

Mendeskripsikan dasar-dasar 
penginderaan jauh. 

X 

4.2
  

Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa 
Bumi 

Membuat peta tematik wilayah 
dan/atau salah satu pulau di 
Indonesia berdasarkan peta 
rupa Bumi 

X 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, Pengindraan Jauh, 
dan Sistem Informasi 
Geografis (SIG 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa Bumi 

IPK Pendukung: 

3.2.1 Menjelaskan konsep dasar 
penginderaan jauh 

3.2.2 Menjelaskan keuntungan 
pengideraan jauh 

IPK Pendukung: 

4.2.1 Mengumpulkan 
data/informasi pada foto 
udara 
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IPK Kunci: 

3.2.3 Mengkaji pemanfaatan 
penginderaan jauh pada 
berbagai bidang aplikasi 

3.2.4 Menjelaskan sistem dalam 
penginderaan jauh 

3.2.5 Menguraikan komponen 
dalam penginderaan jauh 

3.2.6 Mengindentifikasi 
pembagian spektrum 
elektromagnetik dalam 
penginderaan jauh 

3.2.7 Membandingkan  
perbedaan citra foto dan 
non foto dalam 
penginderaan jauh 

3.2.8 Mengidentifikasi jenis 
citra foto. 

3.2.9 Mengidentifikasi citra non 
foto 

3.2.10 Menjelaskan pengertian 
intepretasi citra 
penginderaan jauh 

3.2.11 Menguraikan tahapan 
dalam mengkaji citra 
penginderaan jauh 

3.2.12 Mengkategorikan elemen-
elemen  analisis citra 
dalam interpretasi foto 
udara visual 

3.2.13 Menjabarkan teknik 
intepretasi citra dalam 
penginderaan jauh 

 

IPK Kunci: 

4.2.2 Menerapkankan langkah-
langkah interprestasi citra 

4.2.3 Membuat laporan hasil 
intepretasi citra  

 

IPK Pengayaan: 

3.2.14 Menganalisis hasil 
intepretasi citra 

3.2.15 Menganalisis pemanfaatan 
citra foto berdasarkan 
obyek yang dikaji 

IPK Pengayaan: 

4.2.4 Melakukan digitasi citra foto 
untuk membuat peta tematik. 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Manfaat Penginderaan Jauh 

Dalam kehidupan sehari-hari  manusia membutuhkan peta, namun dengan 

semakin berkembangnya waktu wilayah akan berubah seiring dengan 

perkembangan manusia dan kegiatannya.  Dengan demikian peta pun harus 

berubah untuk mengikuti perkembangan tersebut.  Sebagai contoh peta 

keruangan yang dibuat pada tahun 1980 tentu tidak akan relevan jika 

digunakan untuk mencari informasi pada tahun 2019. 

Berkaitan dengan informasi pada peta yang harus selalu di update, manusia 

saat ini dan terkadang membutuhkan hal yang instan, selalu tersedia dan 

cepat. Hal itu bisa diihat pada pemanfaatan program peta digital yang bisa di 

lihat sebagai aplikasi yang tertanam pada alat-alat komunikasi. 

Bagaimana cara mengupdate dan membuat informasi suatu wilayah dalam 

bentuk peta dengan cepat, metode penginderaan jauhlah yang dapat 

menjawab kebutuhan tersebut. Penginderaan jarak jauh atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan remote sensing merupakan suatu metode dalam 

mengetahui dan memperoleh informasi atau data seakurat mungkin tentang 

suatu obyek atau wilayah tanpa harus melakukan survei fisik di lapangan atau 

berkontak langsung dengan obyek tertentu yang dimaksud. Kemajuan 

teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pemetaan dan pengaturan ruang 

wilayah telah mengubah cara visualisasi bentuk-bentuk permukaan bumi 

daratan dan perairan yang selama ini tidak dapat diwujudkan.   

Hasil penginderaan jauh berupa citra merupakan alat yang baik untuk 

pembuatan peta, baik sebagai sumber data maupun sebagai kerangka letak. 

Citra akan menyajikan gambar secara lengkap, hal ini memungkinkan untuk 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Saudara dan Tenaga Kependidikan 

 84 

penggunaan berbagai bidang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendekatkan 

masyarakat dengan data dan informasi geospasial. Berbagai aplikasi di gawai 

(gadget) telah memanfaatkan informasi geospasial berupa peta digital untuk 

memudahkan pengguna melakukan berbagai aktivitas seperti transportasi 

online, navigasi, pencarian lokasi, dan lain-lain.  Teknologi penginderaan jauh 

disini merupakan sumber data utama dalam penyelenggaraan informasi 

geospasial. 

Saat memesan ojek online misalnya, pengguna harus memasukkan lokasi 

penjemputan dan lokasi tujuan. Pada saat pengguna menentukan titik lokasi, 

maka aplikasi akan terhubung ke peta digital. Pendefinisian lokasi ini bisa 

diterjemahkan dengan baik oleh aplikasi yang memanfaatkan teknologi Global 

Positioning System (GPS). Pada saat itulah sebenarnya masyarakat telah 

memanfaatkan data dan informasi geospasial. 

 
Gambar 1 Pemanfaatan peta digital pada aplikasi transportasi online 

Sumber: koleksi pribadi 



 Unit Pembelajaran 

Penginderaan Jauh 

 
 85 

B. Aplikasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Teknologi penginderaan jauh seringkali dipadukan dengan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) sehingga menciptakan informasi yang sangat bermanfaat. 

Penginderaan jauh (Inderaja) memiliki manfaat yang sangat besar dalam 

sistem informasi data dan pengelolaannya, antara lain untuk mendeteksi 

perubahan data dan pengembangan model di berbagai kepentingan. Di bawah 

ini disajikan beberapa contoh  manfaat penginderaan jauh diberbagai bidang. 

1. Kegiatan pencarian  lokasi dan musibah kecelakaan pesawat 

Kecelakan pesawat kadang terjadi di tempat yang tidak terduga dan sulit 

dijangkau, misalnya di tengah lautan atau di dalam hutan. Saat kecelakaan 

fatal seperti ini terjadi, teknologi penginderaan jauh dengan satelit sangat 

berguna dalam upaya penyelamatan korban kecelakaan. Dengan 

penginderaan jauh, tim penyelamat akan dapat mencari lokasi terjadinya 

kecelakaan pesawat dan mencari korban kecelakaan. 

 

Gambar 2 Foto Satelite Lokasi Kecelakaan Pesawat di Daerah Konflik 
Sumber: http://ns4.infospesial.net/37120/foto-lokasi-jatuhnya-mh17-dari-satelit-luar-angkasa/ 
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2. Penggunaan peta digital 

Ragam aplikasi peta digital  antara lain adalah google maps, bings, waze 

dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah google 

maps, aplikasi ini sangat berguna bagi kita untuk menemukan rute jalan, 

restoran terdekat, atau hotel yang direkomendasikan. Tetapi dari manakah 

apikasi itu memperoleh gambaran petanya? Google Maps dan aplikasi peta 

digital lainnya memperolah gambaran peta dengan cara penginderaan jauh 

melalui satelit. Dengan penginderaan jauh, kita dapat melihat berbagai 

tempat di dunia hanya dengan ujung jari 

Gambar 3 Pemanfaatan Aplikasi Google Maps  
Sumber: Koleksi Pribadi 
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3. Mendeksi pencemaran minyak di laut 

Kebocoran pada kilang minyak lepas pantai dapat mencemari lingkungan 

laut dan membahayakan makhluk hidup di dalam laut. Kebocoran minyak 

memerlukan penanganan yang cepat sebelum area yang tercemar semakin 

meluas. Penginderaan jauh melalui satelit akan dapat mendeteksi area 

mana yang telah tercemar. Teknologi penginderaan jauh juga dapat 

mengidentifikasi arah pergerakan polutan minyak. 

Sumber:https://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2018/ 
4391/Tumpahan-Minyak-di-Balikpapan-Meluas-hingga-129872-
Hektare/105 
 

 

Tumpahan Minyak di Balikpapan Meluas hingga 12.987,2 
Hektare 

 
 
NETIZEN.media-Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) RI merilis 
hasil analisa sebaran tumpahan minyak di sekitar pantai Balikpapan, Rabu 
(04/04/2018) pukul 01.27 WIB dini hari. Luasan tumpahannya kini mencapai 
12.987,2 hektare. 
 
Melalui akun Twitter resmi @LAPAN_RI, turut merilis foto pantauan tumpahan 
minyak di Balikpapan yang diambil melalui citra satelit radar 1 April 2018. 
 
“Nampak tumpahan minyak warna gelap dipermukaan perairan dekat Kota 
Balikpapan yang menyebar ke Selat Makassar,” kata Dony Kushardono, Peneliti 
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN. 
 
Sebelumnya, PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan, mengakui bahwa tumpahan 
minyak mentah tersebut merupakan miliknya. (N2) 
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4. Deteksi Kebakaran hutan 

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kebakaran 

hutan bukan hanya disebabkan oleh faktor alam saja, melainkan juga 

disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembersihan lahan dan 

perluasan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Kebakaran 

hutan/lahan dapat diindikasikan dengan adanya titik api (hotspot). Hotspot 

dapat dapat dipantau secara harian menggunakan citra satelit 

penginderaan jauh. Penelitian  bertujuan untuk menganalisis dampak asap 

kebakaran hutan/lahan menggunakan citra satelit penginderaan jauh. Dari 

penelitian, arah atau aliran dan sebaran asap yang terbawa oleh arus angin 

dapat diketahui secara visual dalam bentuk informasi citra sebaran asap. 

Informasi ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai masukan dalam 

menentukan keputusan mitigasi bencana di wilayah Indonesia maupun 

dampak yang mungkin terjadi bagi negara tetangga seperti Singapura dan 

Malaysia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Citra satelit Kebakaran Hutan   
Sumber: http://terra-image.com/melihat-kebakaran-hutan-riau-dari-citra-satelit/ 

 

Demikian beberapa contoh implementasi Penginderaan jauh  pada berbagai 

bidang. Implementasi lain pada berbagai bidang akan diuraikan pada bahan 

bacaan. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh analisis soal-soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Geografi 

SMA kelas X pada Kompetensi Dasar 3.2 Memahami dasar-dasar pemetaan, 

Penginderaan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

 

No. Soal 

1 
Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang meteorologi adalah …. 

A. mendeteksi keberadaan pesawat yang jatuh 

B. memantau daerah terkena badai topan 

C. mengatur rute penerbangan pesawat 

D. mengamati pasang surut air laut 

E. membantu analisis perawanan 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.3 Mengkaji pemanfaatan penginderaan jauh pada 
berbagai bidang aplikasi 

Disajikan : Pemanfaatan citra penginderaan pada berbagai bidang 

Ditanyakan : Bentuk pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam 
bidang meteorologi 

Materi yang 

dibutuhkan 

 

: 
 Pemanfaatan aplikasi penginderaan jauh 
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No. Soal 

1 
Karakteristik obyek pada citra: 

(1) bangunan berbentuk memanjang; 

(2) berukuran besar; 

(3) berasosiasikan dua jalur. 

Bentang budaya yang sesuai dengan karakteristik 

tersebut adalah …. 

A.  pabrik 

B.  perkantoran 

C.   terminal bus 

D.  stasiun kereta api 

E.   bengkel kereta api 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

IPK yang 

bersesuaian 

: 3.2.14 Menganalisis hasil intepretasi citra Menganalisis 
pemanfaatan 

Disajikan : Karakteristi bentang budaya 

Ditanyakan : Hasil intepretasi citra yang sesuai dengan karakteristik 
bentang budaya  

Materi yang 

dibutuhkan 

 
: 

Teknik intepretasi citra penginderaan jauh. 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A.  Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas 1 

Sistem pengindraan jauh dalam geografi sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi suatu wilayah dengan kondisi fisik dan sosiaInya serta 

dalam hal pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Penginderaan jauh 

merupakan sebuah rangkaian sistem yang terdiri dari beberapa komponen 

yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen yang lain 

Pada aktivitas pembelajaran 1 ini peserta didik diminta mengkaji peranan 

penginderaan jauh beda berbagai bidang kajian dan selanjutnya menjabarkan 

begaimana penginderaan jauh menyelesaikan permasalahan.  Dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1) 

Pemberian rangsangan(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement); 3)Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing);5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi(Generalization) (Aryana, dkk, 2018). 

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator:  

3.2.16 Mengkaji pemanfaatan penginderaan jauh pada berbagai bidang 
aplikasi 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 1 

Setelah melakukan aktivitas melalui model discovery learning diharapkan 

peserta didik mampu nenjelaskan peranan, mengkaji implementasi teknik 

penginderaan jauh pada bidang geografi fisik dan sosial, mengkaji 

implementasi teknik penginderaan jauh pada permasalahan geografi sosial 
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Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  2 x 45 menit 

Sumber, Bahan dan Alat: 

1. Bahan ajar Penginderaan Jauh 

 

Langkah Kegiatan: 

1. Saudara menyajikan media dengan contoh permasalahan atau kasus 

pada bidang kajian geografi fisik dan sosial,  

2. Saudara memfasilitasi peserta didik melakukan tanya jawab berkaitan 

dengan pemanfaatan penginderaan jauh pada bidang kajian tersebut 

3. Bersama peserta didik saudara merumuskan pertanyaan bagaimana 

penginderaan jauh dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara membentuk kelompok dengan jumlah kelompok ideal 

maksimal 5 orang 

6. Membagikan LKPD 1 Menganalisis Peranan Penginderaan Jauh. 

7. Saudara membimbing peserta didik untuk mencari data dari berbagai 

sumber tentang bidang kajian pada geografi fisik dan geografi sosial 

serta implementasi pemanfaatan penginderaan jauh pada bidang 

tersebut dan permasalahannya 

8. Peserta didik mengklasifikasi bidang kajian peranan penginderaan 

jauh berdasarkan bidangnya, yaitu bidang geografi fisik dan sosial 

9. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk  peserta didik mengecek dan 

menguji kembali data yang telah diolah dengan melakukan kajian pada 

geografi fisik dan geografi sosial serta implementasi pemanfaatan 

penginderaan jauh pada bidang tersebut.  

10. Peserta didik menyimpulkan dan merumuskan masing-masing 

peranan penginderaan jauh pada bidang kajian geografi fisik dan sosial  

11. Hasil kelompok berupa kesimpulan, ditulis pada LKPD 1 sesuai dengan 

permasalahan pada kolom yang tersedia. 
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12. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

kajian di depan kelas dan meminta kelompok lainnya menanggapinya. 

13. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil kajian 

peranan penginderaan jauh pada berbagai bidang. 

14. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 
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Aktivitas 2  

Pengindraan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik dalam usaha mengetahui 

benda, dan gejala dengan cara menganalisis objek dan arah tanpa adanya 

kontak langsung dengan benda, gejala, dan objek yang dikaji. Pengambilan 

data dalam pengindraan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan 

sensor buatan. Tidak adanya kontak dengan objek yang dikaji maka 

pengindraan dilakukan dari jarak jauh sehingga disebut pengindraan jauh.  

Penginderaan jauh merupakan sebuah rangkaian sistem yang terdiri dari 

beberapa komponen yang saling terkait antara satu komponen dengan 

komponen yang lain 

Pada aktivitas pembelajaran 1.  ini peserta didik diminta untuk melengkapi 

alur skema dan menjelaskan masing komponen/unsur yang terdapat pada 

skema . Selanjutnya peserta didik diharapkan dapat menjelaskan manfaat 

komponen/unsur tersebut. 

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator:  

3.2.4 Menjelaskan sistem dalam penginderaan jauh 

3.2.5 Menguraikan komponen dalam penginderaan jauh 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 2 

Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi diharapkan peserta didik mampu 

menjelaskan sistem, mengindentikasi komponen dan fungsi komponen 

penginderaan jauh 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  2 x 45  menit 

 

Sumber, Bahan dan Alat: 

1. Bahan ajar Penginderaan Jauh 

2. Gambar skema penginderaan jauh 
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3. Alat tulis (penggaris, spidol) 

 

Langkah Kegiatan: 

1. Saudara memberikan pertanyaan berupa proses penginderaan jauh 

pada kehidupan sehari-hari seperti kegiatan mengambil gambar 

dengan kamera, kegiatan USG, dan kegiatan lain. 

2. Saudara memfasilitasi peserta didik melakukan curah pendapat 

tentang sistem yang dilakukan pada proses tersebut. 

3. Saudara bersama peserta didik merumuskan sistem penginderaan jauh 

dan komponen yang berperan dalam sistem tersebut 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara membentuk kelompok dengan jumlah kelompok ideal 

maksimal 5 orang 

6. Saudara membagikan LKPD 1 Sistem Penginderaan Jauh 

7. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mencari data dari berbagai 

sumber, berkaitan  proses yang terjadi pada sistem penginderaan jauh. 

8. Saudara memfasilitasi peserta peserta didik mengolah data yang 

didapat dan menguji kembali peranan dan fungsi masing-masing 

komponen.  

9. Hasil kelompok berupa kesimpulan data yang diperoleh ditulis pada 

LKPD 2 sesuai dengan kolom yang tersedia. 

10. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kajian melalui diskusi kelas dan meminta kelompok lainnya 

menanggapinya. 

11.  Bersama peserta didik guru melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan. 

 

  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Saudara dan Tenaga Kependidikan 

 96 

Aktivitas 3 

Intepretasi Citra Penginderaan Jauh 

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan 

maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek 

tersebut 

Dalam menginterpretasi citra, pengenalan objek merupakan bagian yang 

sangat penting, karena tanpa pengenalan identitas dan jenis objek, maka objek 

yang tergambar pada citra tidak mungkin dianalisis. Prinsip pengenalan objek 

pada citra didasarkan pada penyelidikan karakteristiknya pada citra. 

Karakteristik yang tergambar pada citra dan digunakan untuk mengenali 

objek disebut unsur interpretasi citra. 

Pada aktivitas pembelajaran 3 ini peserta didik diminta melakukan  

interpretasi secara manual pada citra foto yang mendasarkan pada 

pengenalan ciri/karakteristik objek secara keruangan yang dapat dikenali 

berdasarkan 9 unsur interpretasi yaitu: bentuk, ukuran, pola, bayangan, 

rona/warna, tekstur, situs, asosiasi dan konvergensi bukti.  

Selanjutnya peserta didik diharapkan dapat menjelaskan menjelaskan 

karakteristik bentang alam maupun budaya  

 

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator:  

3.2.1 Menjelaskan pengertian intepretasi citra penginderaan jauh 

3.2.2 Menguraikan tahapan dalam mengkaji citra penginderaan jauh 

3.2.3 Mengkategorikan elemen-elemen  analisis citra dalam interpretasi foto 

udara visual 

3.2.4 Menjabarkan teknik intepretasi citra dalam penginderaan jauh 

3.2.5 Menganalisis hasil intepretasi citra 

4.2.1     Menerapkankan langkah-langkah interprestasi citra 

4.2.2 Membuat laporan hasil intepretasi citra  
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4.2.5 Melakukan digitasi citra foto untuk membuat peta tematik. 

Tujuan aktivitas pembelajaran 2 

Setelah melakukan aktivitas melalui penugasan diharapkan peserta didik 

mampu mengkaji dan melakukan intepretasi citra penginderaan jauh 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  2 x 45  menit 

 

Sumber, Bahan dan Alat: 

1. Lembar Praktikum / Tabel Hasil pengamatan 

2. Foto udara / citra yg akan diidentifikasi (dapat diambil dari google earth 

atau disediakan oleh narasumber) 

3. Plastik transparan 

4. OPF berwarna 

5. ATK lainnya (kaca pembesar, isolasi, penggaris) 

 

Langkah Kegiatan: 

1. Saudara menayangkan citra foto dan bertanya jawab dengan siswa 

terkait obyek yang ditunjukn pada citra tersebut. 

2. Bersama peserta didik saudara merinci karakter yang merupakan 

penanda dari obyek yang diamati siswa. 

3. Saudara menjelaskan teknik intepretasi dalam penginderaan jauh 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara membentuk kelompok dengan jumlah kelompok ideal 

maksimal 5 orang 

6. Saudara membagikan LKPD 3 Intepretasi Citra Penginderaan Jauh dan 

bahan-bahan yang diperlukan untuk praktek, antara lain Citra foto 

udara, plastik transparansi, spidol OPF 

7. Saudara memberikan petunjuk tentang bagaimana mengambil dan 

menggunakan citra foto yang bersumber pada google maps (jika 

saudara tidak menyediakan hard copy citra foto) 
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8. Saudara membimbing siswa untuk mengenali obyek pada citra foto 

berdasar 7 unsur intepretasi dengan memberikan contoh, cara 

melakukan pengenalan obyek, digitasi pada plastik tranparan. 

9. Peserta didik mengisi tabel hasil pengamatan. 

10. Saudara membimbing peserta didik membuat laporan sederhana hasil 

pengamatan, minimal berisi: Latar belakang, Hasil dan Pembahasan 

dan Penutup (saran dan kesimpulan) 

11. Format laporan berisi tentang hasil kajian terhadap bentang budaya 

dan bentang alam (berupa karakteristik masing obyek yang telah di 

kenali melalui intepretasi) 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Lembar Kerja Peserta Didik 1 Menganalisis Peranan 
Penginderaan Jauh 

  

1. Judul  :   Menganalisis Peranan Penginderaan Jauh 
 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas melalui model 
discovery learning diharapkan peserta didik 
mampu nenjelaskan peranan, mengkaji 
implementasi teknik penginderaan jauh pada 
bidang geografi fisik dan sosial, mengkaji 
implementasi teknik penginderaan jauh pada 
permasalahan geografi sosial 

 
3. Identitas Mata 

Pelajaran 
: Geografi / X/ smt. 1 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Baca dan cermati uraian materi konsep 
dasar, peranan dan penggunaan 
penginderaan jauh 

b. Tulislah dengan singkat peranan 
penginderaan jauh pada berbagai bidang, 
pada kolom 1 Peranan Penginderaan Jauh 

c. Analisis peranan penginderaan jauh untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan 
dalam berbagai bidang, lengkapi bagian yang 
kosong dalam kolom  2 Permasalahan/Kasus 
dan teknik Penginderaan Jauh yang 
digunakan. 

5. Form kegiatan  
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Kolom 1 Peranan Penginderaan Jauh 
 

NO BIDANG KAJIAN PEMANFAATAN 

 

Fisik 

Hidrologi  

Kartografi  

…..  

  

  

    

 

Sosial 

Pajak  

Perencanaan Wilayah  

…..  
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2. Permasalahan/Kasus dan teknik Penginderaan Jauh yang 
digunakan 

 

No Permasalahan/Kasus 
Teknik Penginderaan 

Jauh 

1. Oseanografi 
(ilmu 
kelautan), 

Pengamatan sifat 
fisik air laut, seperti 
suhu permukaan 
air laut. 

Menggunakan berbagai 
spektrum   untuk 
mendeteksi suhu 

2.  Kebakaran hutan  

 

Letusan Gunung api  

 

3. Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Identifikasi daerah 

kumuh 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Menentukan 

kondisi cuaca suatu 

wilayah 

 

 

 

Memprediksi badai 

yang akan terjadi 
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Lembar Kerja Peserta Didik 2. Sistem Penginderaan Jauh. 

  

1. Judul  :   Sistem Penginderaan Jauh 
 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi 
diharapkan peserta didik mampu menjelaskan 
sistem, mengindentikasi komponen dan fungsi 
komponen penginderaan jauh 

 
3. Identitas Mata 

Pelajaran 
: Geografi /X/smt.1 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Cari dan bacalah artikel yang berkaitan dengan 
implementasi sistem penginderaan jauh. 

b. Kaji artikel berkaitan dengan proses 
pengindraan jauh yang digunakan 

c. Diskusikan Proses yang terjadi pada sistem 
Penginderaan Jauh, tulis hasilnya pada kolom 1 
Kajian artikel sistem penginderaan jauh 

d. Lengkapi kolom 2 dan 3 skema dan komponen 
penginderaan jauh 

5. Form kegiatan  

1. Kajian artikel sistem penginderaan jauh 
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2. Lengkapi alur pada skema di bawah! 

 

3. Isilah Jenis dan manfaat masing-masing komponen pada tabel 
dibawah 
No Komponen Fungsi Keterangan 
1. Matahari Sumber tenaga pasif  …… 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Saudara dan Tenaga Kependidikan 

 104 

Lembar Kerja Peserta Didik 3 Intepretasi Citra 

1. Judul  :   Intepretasi  Citra Penginderaan Jauh 
 

2. Tujuan :  Setelah melakukan aktivitas melalui penugasan 
diharapkan peserta didik mampu mengkaji dan 
melakukan intepretasi citra penginderaan jauh 

 
3. Identitas Mata 

Pelajaran 
: Geografi  

4. Petunjuk Kerja 
 

1. Baca dan cermati uraian materi sistem dasar 
penginderaan jauh 

2. Persiapkan bahan yang akan digunakan dalam 
praktikum, meliputi: foto udara, plastik, spidol, 
isolasi. 

3. Langkah Kerja: 
a. Mempersiapkan foto udara 
b. Meletakkan plastik transparansi di atas foto 

udara 
c. Melakukan delineasi bangunan, jalan, 

perairan dan bentang alam lainnya pada 
foto udara 

d. Melakukan interpretasi foto udara 
berdasarkan unsur-unsur dasar 
interpretasi foto udara. 

e. Membuat dan mengisi tabel hasil 
pengamatan  

f. Isilah tabel dari pengenalan unsur dulu 
baru terakhir menyebutkan nama obyek 
yang dikenali. 

g. Carilah obyek sebanyak-banyaknya yang 
dapat diidentifikasi pada citra foto 

4.    Buat laporan tentang kegiatan praktek 
 

5. Form kegiatan  



 Unit Pembelajaran 

Penginderaan Jauh 

 
 105 

LEMBAR TUGAS 
PENGINDERAAN JAUH 

 
Tabel unsur-unsur dasar interpretasi foto udara 

 

KODE 

UNSUR OBYEK 

RONA BENTUK UKURAN TEKSTUR P O L A BAYANGAN S I T U S ASOSIASI  
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C. Bahan Bacaan 

1. Konsep Dasar Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh dapat disejajarkan dengan suatu proses membaca. Dengan 

menggunakan mata bertindak sebagai alat pengindera (sensor) yang 

menerima cahaya yang dipantulkan. Data yang diterima oleh mata berupa 

energi sesuai dengan jumlah cahaya yang dipantulkan dari bagian terang. Data 

tersebut dianalisis atau ditafsir di dalam pikiran agar dapat menerangkan 

bahwa bagian yang gelap pada halaman ini merupakan sekumpulan huruf-

huruf yang menyusun kata-kata. Lebih dari itu, kata-kata tersebut menyusun 

kalimat-kalimat, dan menafsir arti informasi yang terdapat pada kalimat-

kalimat itu. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa definisi penginderaan jauh. 

a. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi 

tentang objek, daerah atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990, dalam 

Suryantoro, Agus 2004). 

b. Penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh, 

menemutunjukkan (mengidentifikasi) dan menganalisis objek dengan 

sensor pada posisi pengamatan daerah kajian (Avery, 1985 dalam Susanto, 

1986). 

c. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk 

memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu 

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari 

permukaan bumi (Lindgren, 1985, dalam Susanto 1986). 
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Dari beberapa batasan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penginderaan jauh merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek 

dengan menggunakan alat yang disebut “sensor”, tanpa kontak langsung 

dengan objek. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penginderaan jauh 

merupakan upaya untuk memperoleh data dari jarak jauh dengan 

menggunakan peralatan tertentu. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisis 

dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Data yang diperoleh dari penginderaan jauh dapat berbentuk hasil dari variasi 

daya, gelombang bunyi atau energi elektromagnetik. Sebagai contoh 

grafimeter memperoleh data dari variasi daya tarik bumi (gravitasi), sonar 

pada sistem navigasi memperoleh data dari gelombang bunyi dan mata kita 

memperoleh data dari energi elektromagnetik.  

Jadi penginderaan jauh merupakan pemantauan terhadap suatu objek dari 

jarak jauh dengan tidak melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. 

2. Peranan Penginderaan Jauh 

Sistem pengindraan jauh dalam geografi sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi suatu wilayah dengan kondisi fisik dan sosiaInya serta 

dalam hal pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Beberapa manfaat 

penginderaan jauh adalah sebagai berikut : 

a. Dalam bidang meteorologi dan klimatologi (METEOSAT, TIROS, dan NOAA)  

1) Mengamati iklim daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan 

kandungan air dalam udara.   

2) Membantu analisis cuaca dan peramalan/prediksi prakiraan cuaca 

dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah 

serta daerah hujan badai dan siklon.  

3) Mengamati sistem/pola angin permukaan.  

4) Melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi 
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b. Dalam bidang oseanografi (ilmu kelautan), bermanfaat untuk 

pengamatan sifat fisik air laut, seperti suhu permukaan air laut, 

warna, kadar garam, arus dan sebagainya, pemanfataan gerakan air 

laut seperti gelombang dan pasang surut air laut dan pengamatan 

perubahan garis pantai akibat erosi dan sedimentasi. 

c. Dalam bidang hidrologi (pengairan) (LANDSAT/ERS, SPOT).  

1) Pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai.  

2) Pemetaan sungai dan studi  sedimentasi sungai.  

3) Pemantauan luas daerah intensitas banjir.  

Gambar 5. Perubahan morfologi puncak Gunung Merapi antara sebelum 2010 (kiri) 
dan setelah 2010 (kanan) berdasarkan citra satelit.  

Sumber: https://mountmerapi.files.wordpress.com/2013/11/ 
merapi181113_puncak_pra_pasca2010.png 

 

d. Dalam. bidang geologi dan ilmu kebumian, bermanfaat untuk  

1) Menentukan struktur batuan suatu wilayah,  

2) Pemantauan wilayah bencana akibat gempa, kebakaran,tsunami 

dan longsor. 

3) Pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan 

persebaran debu vulkanik.  

4) Menentukan struktur geologi dan macam batuan.   

5) Melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam, seperti 

hutan (lokasi,macam, kepadatan, dan perusakan), bahan 

tambang (uranium, emas, minyak bumi) 

6) Melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di 

laut.  
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7) Melakukan pemantauan pencemaran udara dan pencemaran 

laut.  

Gambar 6.  Citra ASTER pada pertambangan Gurun Atacama, Chili 
Sumber: http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-eksplorasi-mineral/ 

 

e. Bidang Pembuatan Peta  

Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang 

datar dan dilengkapi dengan simbol. Salah satu sumber data primer peta 

berasal hasil survai terestris, data tabular, foto udara, juga dari citra 

satelit. Berbeda dengan peta, citra memberikan semua informasi yang 

terekam pada bumi tanpa adanya generalisasi.  

f. Bidang sumber geofisika, geologi, geodesi dan lingkungan, bermanfaat 

antara lain untuk; 

1) Permetaan penggunaan lahan  

Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui 

apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai 

dengan potensi ataupun daya dukungnya. Integrasi teknologi 

penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial 

dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan.  
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2) Kehutanan 

Bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu 

termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan 

penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan 

margasatwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, 

rekreasi, dan pengawasan kebakaran. 

3. Sistem dan Komponen Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan 

penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan 

pancaran cahaya, hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. 

Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga 

thermal, dapat beroperasi pada siang maupun malam hari.  Penginderaan jauh 

dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh 

sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari 

sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam.  

Sutanto (1986) menjelaskan bahwa sistem penginderaan jauh memiliki 

komponen-komponen yang menyusunnya, yakni sebagai berikut :.  

 

Gambar 7.  Skema Sistem Pengindraan jauh  
Sumber: Sutanto,1986 
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Penjelasan masing-masing komponen dalam sistem penginderaan jauh adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Tenaga 

Sumber tenaga diharuskan ada dalam sistem penginderaan jauh, baik itu sumber 

tenaga alamiah ataupun sumber tenaga buatan. Tenaga ini mengenai obyek di 

permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor ataupun juga dapat 

berupa tenaga dari suatu objek di permukaan bumi yang dipancarkan ke sensor. 

b. Atmosfer 

Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif 

untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi 

tenaga elektromagnetik yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang, 

karena itu timbul istilah “Jendela atmosfer”, yaitu bagian spektrum 

elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering 

digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki 

panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. 

Gambar 8. Spektrum Elektromagnetik 
Sumber: https://www.meadindoor.com/resources/electromagnetic-spectrum-

diagram-2/ 
 

Spektrum elektromagnetik merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian 

kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh, itulah sebabnya 

atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena 

sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan, yang disebabkan oleh 
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butir-butir yang ada di atmosfer seperti debu, uap air dan gas. Proses 

penghambatannya terjadi dalam bentuk serapan, pantulan dan hamburan. 

c. Interaksi antara Tenaga dan Obyek 

Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu dalam 

memantulkan ataupun memancarkan tenaga ke sensor. Obyek yang banyak 

memantulkan /memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra sedangkan 

objek yang pantulannya/pancarannya sedikit akan tampak gelap. Faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan 

bumi adalah:  

1) Waktu (jam atau musim): faktor waktu berpengaruh terhadap banyak 

sedikitnya energi matahari untuk sampai ke bumi. Misal, pada siang hari 

jumlah tenaga yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pagi. 

2) Lokasi: lokasi ini erat kaitannya dengan posisinya terhadap lintang geografi 

dan posisinya terhadap permukaan laut. Misal, di daerah khatulistiwa jumlah 

tenaga yang diterima lebih banyak dari pada daerah lintang tinggi.  

3) Kondisi cuaca: kondisi cuaca mempengaruhi adanya hambatan di atmosfer. 

Misal, saat cuaca berawan jumlah tenaga yang diterima lebih sedikit dari pada 

saat cuaca cerah. 

d. Sensor 

Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi, baik berupa hasil pantulan 

ataupun pancaran akan diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor memiliki 

kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Semakin kecil 

objek yang dapat direkam oleh sensor maka semakin baik pula kualitas sensornya. 

e. Perolehan Data 

Cara perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yakni dengan 

interpretasi secara visual dan dapat pula dengan cara digital yang menggunakan 

bantuan komputer. Citra berupa foto udara pada umumnya diinterpretasi secara 

manual, sedangkan data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasi 

secara manual atau digital. 

f. Pengguna Data 

Pengguna data merupakan komponen penting dalam sistem penginderaan jauh 

karena keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau 

tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Kerincian, kehandalan, 
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dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima 

atau tidak diterimanya data penginderaan jauh tersebut. 

4. Jenis Citra Dalam Penginderaan Jauh  

Masukan dalam penginderaan jauh berupa bermacam-macam data. Hasil 

proses rekaman data penginderaan jauh tersebut berupa, data digital atau 

data numerik untuk dianalisis dengan menggunakan komputer dan data visual 

dibedakan lebih jauh atas data citra dan data non citra untuk dianalisis dengan 

cara manual. Data citra berupa gambaran mirip aslinya, sedangkan data non 

citra berupa garis atau grafik. Citra dapat dibedakan atas citra foto 

(photographic image) atau foto udara dan citra non foto (non photographic 

image).  Beda antara citra foto dan non foto ditampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Beda antara citra foto dan citra non foto ( Lillesand dan Kiefer  1979: Siegel 
dan Gillespie 1979, dalam Susanto 1986) 

 

a. Citra Foto 

Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor 

kamera. Citra foto dapat dibedakan berdasarkan: 

1) Spektrum Elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum 

elektromagnetik yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas: 
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a) Foto ultra violet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 

spektrum ultra violet dekat dengan panjang gelombang 0,29 

mikrometer. 

b) Foto ortokromatik yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 

spectrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau (0,4 - 0,56 

mikrometer).  

c) Foto pankromatik yaitu foto yang dengan menggunakan spektrum 

tampak mata.  

d) Foto infra merah yang terdiri dari foto warna asli (true infrared photo) 

yang dibuat dengan menggunakan spektrum infra merah dekat 

sampai panjang gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2 mikrometer 

dan infra merah modifikasi (infra merah dekat) dengan sebagian 

spektrum tampak pada saluran merah dan saluran hijau. 

    
Foto Udara Ultra 

Violet 
Foto Udara 

Pankromatik Hitam 
Putih 

Foto Udara Infra 
Merah 

Foto Udara 
Orthokromatik 

Gambar 9. Foto Udara Berdasar Spektrum Elektromagnetik 

 

2) Sumbu kamera 

Foto udara dapat dibedakan berdasarkan arah sumbu kamera ke 

permukaan bumi, yaitu: 

a) Foto vertikal atau foto tegak (orto photograph), yaitu foto yang 

dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan 

bumi. 

b) Foto condong atau foto miring (oblique photograph), yaitu foto yang 

dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus 
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ke permukaan bumi. Sudut ini pada umumnya sebesar 10 derajat 

atau lebih besar. Tapi apabila sudut condongnya masih berkisar 

antara 1 - 4 derajat, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai 

foto vertikal.  Foto condong masih dibedakan lagi menjadi: 

1) Foto agak condong (low oblique photograph), yaitu apabila 

cakrawala tidak tergambar pada foto. 

2) Foto sangat condong (high oblique photograph), yaitu apabila 

pada foto tampak cakrawalanya. 

  
 

Foto vertical  
(orto photograph), 

Foto condong  
(oblique photograph) 

Foto sangat condong  
(high oblique photograph) 

Gambar 10. Foto Udara Berdasar Sumbu Kamera 

 

3)  Warna yang digunakan 

Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dapat dibedakan 

atas: 

a) Foto berwarna semua (false colour), warna citra pada foto 

tidak sama dengan warna aslinya. Misalnya pohon-pohon 

yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spketrum 

infra merah, pada foto tampak berwarna merah. 

b) Foto berwarna asli (true colour). Contoh: foto pankromatik 

berwarna. 

4)  Wahana yang digunakan 

Berdasarkan wahana yang digunakan, ada 2 (dua) jenis citra, yakni: 
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a) Foto udara, dibuat dari pesawat udara atau balon 

b) Foto satelit/orbital, dibuat dari satelit. 

  

Gambar 11. Gambar foto udara (kiri) dan foto satelit (kanan) 
Sumber: https://www.geoimage.com.au/galleries/quickbird-gallery 
 

b. Citra Non Foto 

Citra non foto adalah gambaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera.  

Citra non foto dibedakan atas: 

1)  Spektrum elektromagnetik yang digunakan, berdasarkan spektrum 

elektromagnetik yang digunakan dalam penginderaan, citra non foto 

dibedakan atas: 

a) Citra infra merah thermal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum 

infra merah thermal. Penginderaan pada spektrum ini mendasarkan 

atas beda suhu objek dan daya pancarnya pada citra tercermin dengan 

beda rona atau beda warnanya. 

b) Citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat dengan 

spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil 

penginderaan dengan sistem aktif yaitu dengan sumber tenaga 

buatan, sedang citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem pasif 

yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. 
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2)  Sensor yang digunakan, berdasarkan sensor yang digunakan, citra non 

foto terdiri dari: 

a) Citra tunggal, yakni citra yang dibuat dengan sensor tunggal, yang 

salurannya lebar. 

b) Citra multispektral, yakni citra yang dibuat dengan sensor jamak, 

tetapi salurannya sempit, yang terdiri dari: 

(1) Citra RBV (Return Beam Vidicon), sensornya berupa kamera yang 

hasilnya tidak dalam bentuk foto karena detektornya bukan film 

dan prosesnya non fotografik. 

(2) Citra MSS (Multi Spektral Scanner), sensornya dapat 

menggunakan spektrum tampak maupun spektrum infra merah 

thermal. Citra ini dapat dibuat dari pesawat udara. 

5. Interpretasi Citra 

Menurut Este dan Simonett, 1975, dalam Sutanto, 1986: Interpretasi citra 

merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi di 

dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali 

objek melalui tahapan kegiatan, yaitu: 

a. Deteksi 

Merupakan tahapan pengenalan objek-objek yang tampak pada citra 

inderaja menggunakan stereoskop. Tahapan deteksi ini merupakan 

tahapan paling dasar dan paling mudah diantara tahapan lainnya. Seorang 

interpreter pastinya akan melihat berbagai macam kenampakan objek 

seperti bentuk persegi, garis lurus, permukaan kasar, dan lainnya ketika 

pertamakali melihat citra inderaja. Itulah yang disebut dengan deteksi. 

b. Identifikasi 

Merupakan tahapan pengelompokkan objek-objek yang memiliki ciri-ciri 

yang sama. Tahapan ini sudah mulai rumit dibanding deteksi, misalnya 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Saudara dan Tenaga Kependidikan 

 118 

ketika seseorang melihat sebuah pola garis lurus pada citra ada berbagai 

kemungkinan yang muncul seperti jalan raya, rel kereta, sungai atau 

saluran irigasi. Berbagai kemungkinan tersebut dikelompokkan agar 

nantinya dapat ditarik kesimpulan di akhir. 

Ada 3 (tiga) ciri utama benda yang tergambar pada citra berdasarkan ciri 

yang terekam oleh sensor yaitu sebagai berikut: 

1) Spektral, ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga 

elektromagnetik dan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna.  

2) Spatial, ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, 

bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. 

3) Temporal, ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perekaman. 

c. Analisis 

Merupakan tahapan akhir dari sebuah interpretasi yaitu penarikan 

kesimpulan atas pengelompokkan objek-objek yang sudah diidentifikasi. 

Tahapan ini sering disebut juga sebagai konvergensi bukti. Misal  

kenampakan garis lurus di citra bisa saja itu rel, jalan raya, sungai atau 

irigasi. Namun seorang interpreter haruslah menarik kesimpulan tentang 

objek sebenarnya. Dalam hal ini unsur spasial citra seperti situs dan 

asosisasi menjadi sangat penting.  

Penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara 

menginterpretasi dan menganalisis citra yang hasilnya berupa klasifikasi 

yang menuju ke arah teorisasi dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari 

penilaian tersebut. Pada tahapan ini, interpretasi dilakukan oleh seorang 

yang sangat ahli pada bidangnya, karena hasilnya sangat tergantung pada 

kemampuan penafsir citra.  

Perekaman data dari citra berupa pengenalan objek dan unsur yang 

tergambar pada citra serta penyajiannya ke dalam bentuk tabel, grafik 

atau peta tematik. Urutan kegiatan dimulai dari menguraikan atau 

memisahkan objek yang rona atau warnanya berbeda dan selanjutnya 

ditarik garis batas/delineasi bagi objek yang rona dan warnanya sama. 
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Kemudian setiap objek yang diperlukan dikenali berdasarkan 

karakteristik spasial dan atau unsur temporalnya.  

Objek yang telah dikenali jenisnya, kemudian diklasifikasikan sesuai 

dengan tujuan interpretasinya dan digambarkan ke dalam peta kerja atau 

peta sementara. Kemudian pekerjaan medan (lapangan) dilakukan untuk 

menjaga ketelitian dan kebenarannya. Setelah pekerjaan medan 

dilakukan, dilaksanakanlah interpretasi akhir dan pengkajian atas pola 

atau susunan keruangan (objek) dapat dipergunakan sesuai tujuannya. 

Untuk penelitian murni, kajiannya diarahkan pada penyusunan teori, 

sementara analisisnya digunakan untuk penginderaan jauh, sedangkan 

untuk penelitian terapan, data yang diperoleh dari citra digunakan untuk 

analisis dalam bidang tertentu seperti geografi, oceanografi, lingkungan 

hidup, dan sebagainya.  

Dalam menginterpretasi citra, pengenalan objek merupakan bagian yang 

sangat penting, karena tanpa pengenalan identitas dan jenis objek, maka 

objek yang tergambar pada citra tidak mungkin dianalisis. Prinsip 

pengenalan objek pada citra didasarkan pada penyelidikan 

karakteristiknya pada citra. Karakteristik yang tergambar pada citra dan 

digunakan untuk mengenali objek disebut unsur interpretasi citra. 

 

Gambar 12.  Urutan utama elemen analisis citra dalam interpretasi foto udara visual  
sumber https://www.researchgate.net.Estes et al. (1983) 
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Dari seluruh unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenjang 

dalam menginterpretasi objek (pada gambar 11). Tahapan paling mudah 

adalah melihat rona/warna, bentuk dan bayangan. Tahapan kedua adalah 

melihat pola, ukuran, tekstur yang memerlukan ketelitian dan 

pemahaman lebih mendalam mengenai ciri-ciri objek dalam ruang 

tersebut. Tahapan ketiga adalah melihat situs dan asosiasi untuk melihat 

tanda pengenal dari suatu objek. Tahapan ini merupakan faktor kunci 

interpretasi dan bisa dibilang yang paling sulit dideskripsikan  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengamati kenampakan 

objek dalam foto udara, yaitu: 

a. Rona dan Warna 

Rona atau tone adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek 

yang terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Pada foto hitam 

putih rona yang ada biasanya adalah hitam, putih atau kelabu. Tingkat 

kecerahannya tergantung pada keadaan cuaca saat pengambilan objek, 

arah datangnya sinar matahari, waktu pengambilan gambar.  

Pada foto udara berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum 

gelombang elektromagnetik yang digunakan, misalnya menggunakan 

spektrum ultra violet, spektrum tampak, spektrum infra merah dan 

sebagainya. Perbedaan penggunaan spektrum gelombang tersebut 

mengakibatkan rona yang berbeda-beda. Selain itu karakter 

pemantulan objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga 

mempengaruhi warna dan rona pada foto udara berwarna. 

b. Bentuk 

Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan 

konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang 

jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan 

bentuknya saja.  
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c. Ukuran 

Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi 

lereng dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu 

dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra, harus selalu 

diingat skalanya.  

d. Tekstur 

Tekstur adalah frekwensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang 

mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok 

objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur 

dinyatakan dengan: kasar, halus, dan sedang.  

e. Pola 

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi 

banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. 

f.  Bayangan 

Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di 

daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan 

kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan 

adanya bayangan menjadi lebih jelas. 

g. Situs 

Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misal, 

permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, 

tanggul alam atau sepanjang tepi jalan.  
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h. Asosiasi 

Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang 

lainnya. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

1. Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang meteorologi 
adalah …. 

A. mendeteksi keberadaan pesawat yang jatuh 

B. memantau daerah terkena badai topan 

C. mengatur rute penerbangan pesawat 

D. mengamati pasang surut air laut 

E. membantu analisis perawanan 

 

Jawaban Benar B: 

  

Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur 

aspek pengetahuan level 1 Peserta didik hanya diminta 

mengidentifikasi pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam bidang 

meteorologi 

Pemanfaatan citra penginderaan jauh pada bidang meteorologi yang 

sesuai ada option memantau daerah terkena badai topan, karena 

option pilihan yang lain tidak menunjukan kajian bidang meteorologi 
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2. Karakteristik obyek pada citra: 

(1) bangunan berbentuk memanjang; 

(2) berukuran besar; 

(3) berasosiasikan dua jalur. 

 

Bentang budaya yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah …. 

A.  pabrik 

B.  perkantoran 

C.   terminal bus 

D.  stasiun kereta api 

E.   bengkel kereta api  

 

Jawaban Benar:  D 

 

  

Pengenalan obyek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra. 

Prinsip pengenalan obyek pada citra didasarkan pada penyelidikan 

karakteristik obyek yang terdapat pada citra. Pada wacana disebutkan 

karakteristik obyek bentuk bangunan, ukuran dan asosiasi, keseuaian 

obyek yang paling sesuai dan mendekati untuk karakteristik,  tersebut 

adalah stasiun kereta api 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan. 

Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat 

melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. 

Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk 

mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong HOTS.  

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH (US) 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas 
Mata Pelajaran : Geografi 
Waktu :  
Jumlah Soal : 1 
Tahun Pelajaran  2018/2019 

 

 

 

 

 

No Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi Indikator 
Soal 

No  
Soal 

Level  Bentuk 
Soal 

1. 3.2 Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaa
n Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 

Penginde-
raan Jauh 

Intpre-
tasi 
Citra 

Disajikan 
wacana, peserta 
didik dapat 
menentukan 
unsur 
intepretasi 
 

1 3 PGD 

Peranan 
Pengin-
deraan 
Jauh 

Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
dapat 
menjabarkan 
peranan 
penginderaan 
jauh 

2 3 Uraian 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2 
Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

1. Pada foto udara tampak jalan kereta api seperti 

pita kecil dengan tikungan tidak tajam, bagian 

hilir sungai nampak seperti pita yang lebih besar 

dan berbelok-belok, dan atap rumah seperti segi 

empat. Interpretasi foto udara tersebut 

didasarkan pada unsur…. 

A. pola     

B. warna      

C.     bentuk  

D.     tekstur 

E.     bayangan 

LINGKUP 
MATERI 

Penginderaan 

Jauh 
 

MATERI 

Intepretasi 
citra 
penginderaan 
jauh 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 

Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
unsur 
intepretasi 
 
 
 

 √ 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.2 
Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Penginderaan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 

 

Nomor 
Soal 

 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Soal: 

Intepretasi udara dimanfaatkan untuk mengetahui 

kualitas dan sumber daya air, Bagaimana cara 

memantau pencemaran air oleh minyak.! Jelaskan 

dengan menyebutkan citra foto yang sesuai dan 

unsur intepretasi yang digunakan! 

Jawaban: 

Pencemaran air dapat dipantau melalui citra foto 

udara pankromatik warna, terdapat perbedaan 

warna antara air normal dan pencemaran air yang 

disebabkan minyak warna air berubah menjadi 

coklat atau hitam pekat,  Jika minyak tipis akan 

menimbulkan pantulan seperti warna keperakan 

atau pelangi.  

LINGKUP 
MATERI 
 

 
MATERI 

Peranan 
Penginderaan 
Jauh 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
wacana, peserta 
didik dapat 
menjabarkan 
peranan 
penginderaan 
jauh  
 
 
 
 

  

√ 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan 

pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher Order 

Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  nanti 

dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-Order 

Thinking Skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran KD 3.2 Memahami dasar-dasar pemetaan, Penginderaan 

Jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) diuraikan menjadi beberapa sub 

materi atau unit pembelajar. Pada sub- materi atau unit pembelajar 

Penginderaan Jauh ini  terdiri dari ringkasan keterkaitan kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia 

nyata, aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran 

dan metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada 

unit ini juga dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan 

penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan  
1=tidak Menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, 
cara membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan 
dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami 
dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara dapat 
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP untuk 
membelajarkan unit ini. 
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PENDAHULUAN 

Unit “Sistem Informasi  Geografi” ini membahas tentang materi perpetaan, 

materi ini merupakan bagian dari materi perpetaan yang meliputi perpetaan, 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis  yang terintegrasi pada 

Kompetensi Dasar mata pelajaran Geografi SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi perpetaan yang meliputi 

perpetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang sudah ada 

pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SMA IPS. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

X, khususnya KD pengetahuan dan KD ketrampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Sekolah dan Ujian 

Nasioanal. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan 

peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi Perpetaan. 
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Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  

bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian 

yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda yang mengukur keterampilan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X : 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 
3.2 Memahami dasar-dasar 

pemetaan, Pengindraan 
Jauh, dan Sistem 
Informasi Geografis 
(SIG) 

1. Memahami dasar-dasar 
pemetaan,  

2. Memahami dasar-dasar 
Pengindraan Jauh,  

3. Memahami dasar-dasar Sistem 
Informasi Geografis 

X 

4.2 Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa 
Bumi 

1. Membuat peta tematik 
wilayah provinsi 
berdasarkan peta rupa Bumi 

 

2. Membuat peta tematik satu 
pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa Bumi 
 

X 

3.3 Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata 
guna lahan dengan peta 
dan/atau citra 
pengindraan jauh serta 
Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi 
wilayah 

1. Menganalisis jaringan 
transportasi dengan 
menggunakan sistem 
informasi geografis 

XII 

4.3 Menyajikan peta 
tematik berdasarkan 
pengolahan citra 
pengindraan jauh dan 
Sistem Informasi 
Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi 
wilayah dan kesehatan 
lingkungan 

3. Membuat peta perncanaan 
jaringan jalan di daerah 
masing-masing  

XII 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

Kelas X 

3.2. Memahami dasar-dasar 
pemetaan, Pengindraan Jauh, 
dan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 

4.2  Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa Bumi 

 
IPK Pendukung: 
3.2.1 Menjelaskan pengertian 

Sistem Informasi 
Geografis 

IPK Pendukung: 
4.2.1 Mengumpulkan informasi-

informasi dari tentang Sistem 
Informasi Geografis dari 
berbagai definisi  

IPK Kunci: 
3.2.2.  Menjelaskan  Komponen-

komponen Sistem 
Informasi Geografis 

3.2.3.  Menjelaskan tahapan kerja 
Sistem Informasi Geografis 

IPK Kunci: 
4.2.2.  membuat peta konsep tentang 

komponen dan tahapan kerja 
Sistem Informasi Geografis 

IPK Pengayaan: 
3.2.4 Menentukan Pemanfatan 

Sistem Informasi Geografis 
dalam dunia nyata 

IPK Pengayaan: 
4.2.3  memberikan contoh 

pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografis dalam dunia nyata 

 

Kelas XII 

3.3.  Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata guna 
lahan dengan peta dan/atau 
citra pengindraan jauh serta 
Sistem Informasi Geografis 
(SIG) kaitannya dengan 
pengembangan potensi 
wilayah dan kesehatan 
lingkungan 

4.3 Menyajikan peta tematik 
berdasarkan pengolahan citra 
pengindraan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

IPK Pendukung 
3.3.1 mengidentifikasi jaringan 

jalan dengan memanfaatkan 
SIG terkait pengembangan 
potensi wilayah 

3.3.2  mengidentifikasi tata guna 

 
4.3.2. membuat tabel perbandingan  
pemanfaatan Penginderaan jauh dan 
SIG 
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lahan dengan 
memanfaatkan SIG terkait 
pengembangan potensi 
wilayah 

3.3.3 mengidentifikasi jaringan 
jalan dengan memanfaatkan 
SIG tekait kesehatan 
lingkungan  

3.3.4 mengidentifikasi tata guna  
lahan dengan 
memanfaatkan SIG tekait 
kesehatan lingkungan 

IPK Kunci 
3.3.5 menganalisis jaringan 

transportasi dengan 
memanfaatkan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi 
wilayah  

3.3.6 menganalisis tata guna 
lahan dengan 
memanfaatkan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi 
wilayah  

3.3.7 menganalisis jaringan 
transportasi dengan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
kesehatan lingkungan. 

3.3.8 menganalisis tata guna 
lahan dengan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
kesehatan lingkungan. 

4.3.2menyajiakan hasil diskusi 
tentang analisis jaringan 
transportasi  

 
4.3.6 menyajiakan hasil diskusi 

tentang  analisis tata guna lahan 
dengan memanfaatkan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi wilayah  

4.3.7 menyajiakan hasil diskusi 
tentang  analisis jaringan 
transportasi dengan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan kesehatan 
lingkungan. 

4.3.8 menyajiakan hasil diskusi 
tentang  analisis tata guna lahan 
dengan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) kaitannya 
dengan kesehatan lingkungan. 
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3.3.9 Merancang jaringan 
transportasi dengan 
memanfaatkan SIG 
kaitannya dengan tata guna 
lahan  

4.3.2. Membuat peta perencanaan 
jaringan transportasi di daerah 
masing-masing dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

 
 
 
4.3.2.   Menyajikan peta perencanaan 

jaringan jalan di daerah 
masing-masing dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
untuk pengembangan potensi 
wilayah dan kesehatan 
lingkungan 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Peranan Sistem Informasi Geografis  

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai Geographic 

Information System (GIS) akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang 

berarti seiring kemajuan tekonologi informasi. Bergulirnya otonomi 

daerah beberapa tahun lalu dan peningkatan kebutuhan akan perlunya 

informasi kebumian dalam rangka pengelolaan sumber daya alam 

menjadi pemicu peningkatan penggunaan SIG di Indonesia.   

Melalui penggunaan SIG, fenomena kebumian akan mudah untuk dilihat 

dengan perspektif yang lebih baik. SIG bisa menjadi alat yang sangat 

penting pada pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan, 

karena SIG memberikan informasi pada pengambil keputusan untuk 

analisis dan penerapan database keruangan. Pengambilan keputusan 

termasuk pembuatan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan dapat 

diimplementasikan secara langsung dengan berbagai pertimbangan 

faktor-faktor penyebabnya, bisa berupa pertumbuhan populasi, tingkat 

kesehatan, tingkat kesejahteraan, teknologi, politik, ekonomi, 

peningkatan pemakaian sumber daya alam, urbanisasi, industrialisasi, 

konstruksi,dan juga konsumsi energi.  Akibat yang terjadi pada manusia 

tersebut akan berpengaruh pada perubahan lingkungan, seperti 

perubahan penggunaan tanah, perubahan gaya hidup, degradasi tanah, 

polusi, perubahan iklim, dan lain lain. Perubahan lingkungan itu dapat 

dipantau untuk meningkatkan kewaspadaan publik sehingga SIG bisa 

menjadi alat yang sangat penting pada pengambilan keputusan untuk 

pembangunan berkelanjutan, karena SIG memberikan informasi pada 

pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan basis data keruangan. 

Pengetahuan mengenai informasi geografis ini juga dipandang penting 

dimiliki oleh masyarakat luas sebagai bagian pemahaman mengenai 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 146 

sumberdaya maupun kerentanan bencana yang mungkin terjadi di 

sekitarnya. 

Pengetahuan  tentang SIG dianggap penting diajarkan pada siswa sekolah, 

khususnya siswa SMA karena dapat memberi kemudahan siswa dalam 

mempelajari Geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari 

permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, 

dan kompleks wilayah. Fenomena yang diamati merupakan dinamika 

perkembangan dan pembangunan wilayah yang ada dalam keseharian, 

misalnya informasi mengenai letak dan persebaran dari kejadian-

kejadian alamiah maupun fenomena terdapatnya sumberdaya. 

Ketersediaan data yang bersifat geografis, dimana memiliki atribut utama 

keruangan, akan memudahkan banyak kepentingan. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran Geografi pada tingkat SMA/MA diarahkan pada 3 (tiga) 

sasaran, yaitu (1) menganalisis gejala alam fisik dan perkembangan 

bentuk muka bumi serta pelestariannya, (2) mengevaluasi gejala sosial di 

muka bumi beserta interaksinya dan pengaruhnya terhadap kehidupan, 

dan (3) menggunakan konsep wilayah  dalam memahami lokasi, pola, 

penyebaran dan hubungan antar obyek, termasuk spesifik untuk industri.  

Hasil pembelajaran Geografi ini, pada tataran kepentingan nasional, akan 

turut membentuk manusia Indonesia yang membawa masa depan bangsa 

dan negara pada keadilan dan kesejahteraan dimana potensi sumberdaya 

dapat dimanfaatkan secara optimal, kerentanan bencana dari bahaya 

lingkungan dapat dikurangi, dan pemanfaatan ruang lokal maupun 

nasional menjadi terpadu. 

Perkembangan teknologi membawa kemudahan bagi setiap orang untuk 

mendapatkan informasi. Tidak terbatas pada data textual, kini kita bisa 

dengan mudah mendapatkan informasi spasial. Saat ini sudah banyak 

sekali dikembangkan aplikasi sistem informasi geografis seperti sistem 

informasi geografis persebaran ATM suatu bank, SPBU, sekolah, tempat 
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tempat menarik di suatu daerah dan masih banyak lagi. Dengan semakin 

banyaknya dikembangkan aplikasi sistem informasi geografis termasuk 

sistem informasi geografis berbasis android memberi banyak manfaat 

dalam kehidupan sehari hari. 

SIG bertujuan memudahkan kita dalam mencari informasi terkait suatu 

lokasi tertentu. Tanpa kamu sadari, kita sudah menggunakan SIG dalam 

kehidupan sehari-hari, lho. Salah satu bentuknya adalah Global 

Positioning System (GPS) pada smartphone. Dengan menggunakan GPS, 

peta elektronik bisa dimanfaatkan untuk menuju lokasi tertentu. Contoh 

peta elektronik yang biasa digunakan antara lain Google Maps atau Waze 

Dengan dukungan Google Maps dan fitur-fitur yang tersedia pada 

perangkat android membuat sistem informasi geografis sangat cocok 

dikembangkan pada smartphone android. Kelebihan smartphone android 

dalam hal mobilitas, dukungan Google Maps, serta kombinasi GPS dan 

kompas membuat aplikasi sistem informasi geografis berbasis android 

sangat efektif untuk membantu pengguna mendapatkan informasi spasial. 

 

 

Gambar 1 Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam peta digital 
Sumber : dokumen pribadi 
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Salah satu contoh implementasi SIG yang sering dimanfaatkan masyarak 

pada saat ini adalah aplikasi transportasi online. Dalam aplikasi itu bisa 

dimasukan berbagai informasi terkait, seperti jarak ke lokasi tujuan, 

situasi kepadatan lalu lintas waktu tempuh Aplikasi transportasi online 

itu sudah seperti menjadi kebutuhan cukup penting terutama bagi 

masyarakat yang tinggal di perkotaan.  

 

Gambar 2 Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam aplikasi transportasi online 
Sumber : dokumen pribadi 

 

Pengguna membuat akun pada aplikasi transportasi online dan 

mendaftarkan data diri berupa nama, email, dan nomor handphone. 

Setelah itu pengguna dapat memesan transportasi online dengan 

memasukkan informasi lokasi pengguna dan informasi lokasi tujuan 

serta transportasi jenis apa yang akan digunakan yaitu mobil atau 

sepeda motor. Kemudian sistem akan menghitung tarif yang harus 

dibayar oleh pengguna dan mencari driver terdekat dari lokasi pengguna 

berada. 

Tampilan yang mengolaborasikan antara data GIS dan Basis Data 

mempermudah pengguna dan driver di dalam mencari peluang di antara 

keduanya. 
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B. Peranan Sistem Informasi Geografis Pada Berbagai Bidang 

Sistem Infomasi Geografi dalam perkembangannya telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat p ada kurun waktu tertentu. Teknologi SIG 

dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, 

perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya, 

SIG bisa membantu perencana evakuasi untuk secara cepat menghitung 

waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat 

digunakan untuk mencari lahan basah (wetlands) yang membutuhkan 

perlindungan dari polusi. Hal inilah menjadi penyebab SIG dimanfaatkan 

dalam berbagai bidang segi kehidupan, misalnya saja dalam kehutanan, 

ekonomi, kelautan, pariwisata, dan lain sebagainya.   

Sistem Informasi Geografis merupakan aplikasi yang memiliki banyak 

kegunaan. Tanpa disadari, banyak aktivitas pemerintahan yang akan 

sangat terbantu apabila aplikasi GIS diimplementasikan dengan baik. 

Uraian dibawah akan menunjukan beberapa contoh pemanfaatan sig 

pada berbagai bidang. 

Melalui penerapan GIS, dapat diidentifikasi tentang potensi-potensi alam 

atau inverntarisasi sumber daya alam yang tersebar di suatu wilayah. 

Identifikasi ini akan memudahkan dalam pengelolaan sumber alam 

untuk kepentingan orang banyak. Artikel berikut menunjukan penting 

SIG  untuk memahami batas desa dan sumber daya pertambangan. 

http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/perhapi-nilai-sig-
penting-diketahui-oleh-pemerintah-desa 

Perhapi Nilai SIG Penting Diketahui Oleh Pemerintah Desa 
Jumat, 24 Mei 2019 11:54 
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Para peneliti dan staf Balitbang Kalbar menggelar pelatihan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) bersama dengan Perhimpunan Ahli 
Pertambangan Indonesia (Perhapi) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia 
(IAGI) Wilayah Kalimantan Barat.  
 
Perhapi Nilai SIG Penting Diketahui Oleh Pemerintah Desa 
PONTIANAK - Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia 
(Perhapi) RA Kusumo Ariadi menilai pengetahuan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) sangat penting untuk diketahui khususnya pada 
pemerintah desa sehingga dapat diketahui batas-batas desa. 
"dengan SIG data soal batas desa akan lebih valid dan diketahui antar 
batas desa satu dengan batas desa lainya," ujarnya. 
Selain itu, menurutnya SIG juga sangat berguna terhadap data 
pertambangan. SIG dapat mencegah terjadinya tumpang tindih. Dengan 
SIG kita bisa melihat secara langsung dengan alat dan teknologi yang ada 
seperti GPS dan lain sebagainya. 
"Batas alam sih betul, tapi ketika melihat aplikasinya dilapangan batas-
batas antar desa kadangkala sulit dilihat," ujarnya. 
 
Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Perhapi 
Nilai SIG Penting Diketahui Oleh Pemerintah 
Desa, http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/perhapi-nilai-sig-
penting-diketahui-oleh-pemerintah-desa. 
Penulis: Hamdan Darsani  
Editor: Maskartini 
 

  

Aplikasi GIS dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan rehabilitasi 

pasca bencana atau Disaster Management. Misalnya, saat bencana 

tsunami menerjang Aceh dan Nias, Badan Rehabilitasi - Rekonstruksi 

Aceh - Nias (BRR Aceh-Nias) menggunakan GIS untuk memetakan kondisi 

http://pontianak.tribunnews.com/tag/gps
http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/perhapi-nilai-sig-penting-diketahui-oleh-pemerintah-desa
http://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/perhapi-nilai-sig-penting-diketahui-oleh-pemerintah-desa
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terkini dan menentukan prioritas pembangunan di lokasi yang paling 

parah kerusakannya, demikian juga pada kegiatan mitigasi bencana, 

dimana SIG memiliki kemampuan dalam membuat pemetaan bencana 

yang mengandung informasi-informasi tentang wilayah yang rawan dan 

daerah sekitarnya membuka trend geografi yang unik, seperti ditunjukan 

pada gambar peta kawasan rawan bencana gunung Bromo. 

 
Gambar 3. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Bromo 

Sumber: http://bpbd.probolinggokab.go.id/id/berita/pemanfaatan-sig-system-information-
geografis-untuk-mitigasi-bencana/ 

 

Selain itu juga menciptakan pola spasial yang mempunyai kejelasan visual. 

Hal ini mempermudah masyarakat, khususnya pemerintah dalam memahami 

dan membantu mendukung proses pembuatan keputusan dalam penanganan 

bencana, seperti ditunjukan pada artikel berikut; 

Kamis 28 Desember 2017, 14:34 WIB 
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3788713/sleman-punya-peta-
kawasan-rawan-bencana-merapi 
Sleman Punya Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi 
Ristu Hanafi - detikNews 
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Foto: Ristu Hanafi/detikcom 
sleman - Pemerintah Kabupaten (pemkba) Sleman meluncurkan peta 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi. Peta tersebut sebagai 
arahan zonasi dan pengelolaan kegiatan di kawasan rawan bencana Merapi.  
 
Adanya peta itu memudahkan investor atau pihak terkait bila ingin 
berinvestasi atau mengembangkan usaha di Sleman. 
 
"Peta ini dibuat berdasarkan masukan dari berbagai dinas dan pihak terkait, 
melalui diskusi dan pemetaan lapangan. Karena selama ini batas zona KRB 
belum dapat secara mudah diketahui," kata Sekretaris Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Arif Setio Laksito, di 
sela Ekspose Peta Kolaboratif dan Aturan Zonasi KRB Gunung Merapi, Kamis 
(28/12/2017). 
Dalam peta kolaboratif ini, terdapat petunjuk zonasi peruntukan ruang, 
terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi, rawan bencana terdampak 
langsung, rawan bencana pada sempadan sungai, kawasan permukiman, 
budidaya tanaman, hingga hutan rakyat. 
 
Proses pembuatan peta kolaboratif mengacu pada Perpres 70/2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Perda Sleman 
12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta area terdampak 
erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, serta peta kolaboratif skala besar 
zona rawan bencana terdampak erupsi Gunung Merapi. 
 
Melalui peta itu, masyarakat yang akan mendirikan bangunan atau 
berkegiatan, hingga pejabat ketika akan membuat kebijakan atau 
membangun perkantoran di kawasan KRB, bisa melihat titik mana saja yang 
diperbolehkan atau dilarang.  
 
"Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa rumah atau tempat usahanya 
masuk zona mana, sehingga tidak tahu mana aktivitas dan kegiatan yang 
boleh, mana yang tidak boleh. Nanti dengan peta ini, bisa melihat zonasinya," 
jelas Arif. 



 Unit Pembelajaran 

Sistem Informasi Geografi 

 
 153 

 
Ditambahkannya, peta kolaboratif yang bisa diakses secara online melalui 
website/aplikasi GIS Peta Kolaborasi KRB Merapi ini, juga bertujuan untuk 
membentengi masuknya investasi ke kawasan KRB Merapi.  
 
"Ketika investor mau masuk ke wilayah KRB, kita bisa mengarahkan, jangan 
di situ, di sini saja yang sesuai peruntukan. Contohnya seperti itu," imbuhnya.  
(bgs/bgs) 
 
 

Manfaat berikutnya adalah untuk Penataan Ruang dan Pembangunan sarana-

prasarana. Penataan keruangan dengan SIG tidak hanya melihat segi fisik 

lahan, namun akan melibatkan segi sosial, ekonomi, dan kependudukan. 

Misalnya studi perkembangan kota. Menggunakan SIG bisa dipadukan antara 

kondisi fisik lahan dengan kondisi sosial dan kependudukan yang dimiliki 

wilayah tersebut. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan hubungan faktor-

faktor yang memengaruhi perkembangan kota.. Penataan ruang 

menggunakan GIS akan menghindarkan terjadinya banjir, kemacetan, 

infrastruktur dan transportasi, hingga pembangunan perumahan dan 

perkantoran. 

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/09/24/52066
/sistem_informasi_gistaru_diluncurkan_tingkatkan_kualitas_tata_ruang/ 
Senin, 24 Sep 2018 17:08  
Sistem Informasi  Gistaru Diluncurkan Tingkatkan Kualitas Tata Ruang 

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menjadi Inspektur  Upacara (Irup) pada  Peringatan Hari Agraria 
dan Tata Ruang Nasional di Lapangan Olahraga Pemprov Sumut  Jalan Pancing Medan, Senin 

(24/9/2018). (istimewa) 
Medanbisnisdaily.com - Medan. Untuk meningkatkan kualitas rencana tata 
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ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 
Nasional telah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (Gistaru) 
yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang 
berlaku secara nasional, maupun yang berlaku di setiap daerah. 
Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang diharapkan 
kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat 
berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan 
pengawasan implementasinya. 
Hal tersebut dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil dalam sambutan tertulis yang dibacakan 
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, sekaligus Inspektur 
Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional di 
Lapangan Olahraga Pemprov Sumut Jalan Pancing Medan, Senin 
(24/9/2018). 
 
Menurut Menteri, berkenaan dengan program legalisasi aset melalui 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seluruh bidang tanah di 
Indonesia yang mencapai 126 juta bidang tanah, diharapkan pada tahun 
2025 telah terdaftar. “Untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah 
sistematis lengkap tersebut diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi 
terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN),” 
sebutnya. 
Dikatakan juga, bahwa pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk 
peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta berkembangnya 
investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan 
infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah. “Undang-
undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang 
cepat dan pasti, oleh karena itu dukungan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya 
pengadaan tanah dimaksud,” jelasnya. 
 
Selain itu, Menteri mengatakan, bahwa acara yang bertema ‘Tanah dan Ruang 
Untuk Keadilan dan Kemakmuran’ juga menjadi momentum untuk 
mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan 
tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan asset tanah dan 
penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, melalui Program Reforma 
Agraria yang dicanangkan pemerintah. 
Berkenaan dengan permasalahan dan sengketa pertanahan yang dihadapi 
perlu penanganan dan penyelesaian secara komprehensif, karena banyak 
kasus sengketa maupun perkara pertanahan sudah banyak yang berlarut-
larut dan menyita waktu. “Harapannya tentu dengan terdaftarnya seluruh 
bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian 
hari,” ujarnya. 
Ditambahkannya, penerapan layanan terintegrasi ke dalam Online Single 
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Submission sudah dimulai untuk layanan izin lokasi, pertimbangan teknis 
pertanahan, informasi rencana detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. 
“Kedepan diharapkan semua jenis layanan dapat dilaksanakan secara 
elektronik dan yang sudah ada saat ini harus terus ditingkatkan, baik dari 
segi kualitas layanan, juga dengan melakukan terobosan dan inovasi-inovasi,” 
katanya. 
Acara yang dihadiri para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN Badan 
Pertanahan Provinsi Sumatera ditandai dengan Pemberian Satya Lencana 
kepada para ASN 10, 20 dan 30 tahun serta Bantuan Tanah Wakaf untuk 
rumah ibadah dan pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Sumut. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Soal UN  Tahun 2017 

No Soal 
41 Urutan proses kerja Sistem Informasi Geografis untuk menghasilkan 

informasi perencanaan pembangunan waduk adalah …. 
A. peta dasar – peta tematik – digitasi – overlay – rencana 

pembangunan waduk 
B. peta tematik – digitasi – peta dasar – overlay – rencana 

pembangunan waduk 
C. peta tematik – overlay – peta dasar – digitasi – rencana 

pembangunan waduk 
D. digitasi – peta dasar – peta tematik –overlay – rencana 

pembangunan waduk 
E. overlay – digitasi – peta dasar – peta tematik –rencana 

pembangunan waduk 
- Identifikasi 
Level Kognitif : L 1 
Indikator yang 
bersesuaian : 

Menjelaskan tahapan kerja Sistem Informasi 
Geografis 

Diketahui : proses kerja Sistem Informasi Geografis 
Ditanyakan : Urutan proses kerja Sistem Informasi Geografis 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Tahapan kerja Sistem Informasi Geografis 

 

 

No Soal 
42 Pemanfatan Sistem Informasi Geografis di bidang ekonomi adalah …. 

A. Analisis perluasan jaringan transportasi 
B. Analisis kawasan rawan kemacetan 
C. Menyusun konsep pemekaran wilayah 
D. Penentuan lokasi penambangan 
E. Menyusun rencana pelaksanaan teknis 

 
Identifikasi 
Level Kognitif : L 2 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.2.3.4 Menentukan Pemanfatan Sistem Informasi   
Geografis dalam dunia nyata 

Diketahui : Pemanfatan Sistem Informasi Geografis 
Ditanyakan 

: 
Pemanfatan Sistem Informasi Geografis di bidang 
ekonomi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Pemanfatan Sistem Informasi Geografis 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian 2 aktivitas 

pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Dengan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan pengalaman 

belajar mengenai “Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis dan 

pemanfaatannya untuk menganalisis jaringan transportasi dan tata guna 

lahan”. 

 

Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran 1 ini peserta didik diminta untuk menemukan 

keunggulan sistem informasi geografi dibanding manual dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1) 

Pemberian rangsangan(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement); 3)Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing);5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi(Generalization) (Aryana, dkk, 2018).  

 

Aktivitas pembelajaran 1 ini akan mencapai indikator:  

3.2.1 Menjelaskan pengertian Sistem Informasi Geografis 

3.2.2.  Menjelaskan  Komponen-komponen Sistem Informasi Geografis 

3.2.3.  Menjelaskan tahapan kerja Sistem Informasi Geografis 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 1 

Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery 

Learning  peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar, komponen, tahapan 

dan menentukan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 158 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  ini adalah 2 x 45 menit 

 

Bahan dan alat: 

1. Peta umum atau tematik tertentu 

2. Bahan bacaan 

 

Langkah Kegiatan yang saudara lakukan: 

1. Menyajikan media yang berkaitan dengan keadaan dunia nyata seperti 

bencana, peta sumber daya alam, keadaan cuaca, atau media lain yang 

berkaitan dengan bidang-bidang aplikasi lain. 

2. Saudara melakukan tanya jawab dengan peserta didik berkaitan cara 

menangani permasalah tersebut dengan barbagai cara. 

3. Bersama guru peserta didik merumuskan pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografi pada bidang-bidang tersebut 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara memfasilitasi pembentukan kelompok dengan jumlah 

kelompok ideal maksimal 5 orang 

6. Membagikan LKPD 1 Keunggulan SIG 

7. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok berdiskusi dan 

mencari data dari berbagai sumber untuk menentukan keunggulan 

SIG dibanding sistem manual 

8. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok dalam 

melakukan kajian terhadap kemampuan SIG dalam menjawab 

pertanyaan dan memberikan contoh pada dunia nyata yang diperoleh 

dari berbagai sumber,  

9. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk  peserta didik mengecek 

dan menguji kembali data yang telah diolah dengan melakukan kajian 

pada kemampuan Sistem Informasi Geografi dan contoh pada dunia 

nyata. 
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10. Hasil kelompok berupa kesimpulan ditulis pada LKPD 1 sesuai dengan 

kolom yang tersedia. 

11. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kajian melalui diskusi kelas dan meminta kelompok lainnya 

menanggapinya. 

12. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil 

diskusi 

13. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 
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Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran 2 ini peserta didik diminta untuk menemukan 

keunggulan sistem informasi geografi dibanding manual dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintak 1) 

Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification),  dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018).  

Aktivitas pembelajaran 2 ini akan mencapai indikator:  

3.2.4.  Menentukan Pemanfatan Sistem Informasi Geografis dalam dunia 

nyata 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran 2 

Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan model Discovery 

Learning  peserta didik dapat menentukan pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis 

 
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran  ini adalah 2 x 45 menit 

Sumber, Bahan dan alat: 

1. Bahan bacaan Sistem Informasi Geografis 

 

Langkah Kegiatan : 

1. Menyajikan media yang berkaitan dengan keadaan dunia nyata seperti 

bencana, peta sumber daya alam, keadaan cuaca, atau media lain yang 

berkaitan dengan bidang-bidang aplikasi lain. 

2. Saudara melakukan tanya jawab dengan peserta didik berkaitan cara 

menangani permasalah tersebut dengan barbagai cara. 

3. Bersama guru peserta didik merumuskan pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografi pada bidang-bidang tersebut 
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4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara memfasilitasi pembentukan kelompok dengan jumlah 

kelompok ideal maksimal 5 orang 

6. Membagikan LKPD 2 Pemanfatan Sistem Informasi Geografis dalam 

dunia nyata 

7. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok berdiskusi dan 

mencari data dari berbagai sumber untuk menentukan Pemanfatan 

Sistem Informasi Geografis dalam dunia nyata 

8. Saudara memfasilitasi peserta didik dalam kelompok dalam 

melakukan kajian terhadap pemanfaatan SIG dalam dunia nyata yang 

diperoleh dari berbagai sumber,  

9. Hasil kelompok berupa kesimpulan ditulis pada LKPD 2 sesuai dengan 

kolom yang tersedia. 

10. Meminta perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan 

hasil kajian melalui diskusi kelas dan meminta kelompok lainnya 

menanggapinya. 

11. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mengkonfirmasi hasil 

diskusi 

12. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas 

yang telah dilakukan. 
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Aktivitas 3 

Pada aktivitas  3 ini peserta didik diminta melakukan analisis jaringan 

transportasi dan tata guna lahan di daerahnya masing-masing dan 

mendesain pengembangan wilayahnya sesuai karakter dan potensi 

wilayahnya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learningdengan sintak  1) Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the 

Essential Question), 2)  Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the 

Project), 3).  Menyusun Jadwal (Create a Schedule),  4) Memonitor peserta 

didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the 

Project), 5) Menguji Hasil (Assess the Outcome) . Selanjutnya peserta didik 

diharapkan dapat membuat peta jaringan transportasi sebagai pendukung 

pengembangan wilayahnya sesuai dengan desain pengembangan wilayah 

yang sudah dibuat. 

 

Aktivitas pembelajaran 3 ini akan mencapai indikator:  

3.3.3. Menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta 

dan/atau citra pengindraan jauh serta Sistem Informasi Geografis (SIG) 

kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan 

lingkungan 

4.3.1. Membuat peta tematik berdasarkan pengolahan citra pengindraan jauh 

dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pengembangan potensi 

wilayah dan kesehatan lingkungan 

4.3.2. Menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra pengindraan 

jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pengembangan 

potensi wilayah dan kesehatan lingkungan 

 

Tujuan aktivitas 3 

Setelah melakukan aktivitas 3 dengan menggunakan model Project Based 

Learning peserta didik dapat menganalisis jaringan transportasi dan tata 
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guna lahan dengan sistem Informasi Geografis (SIG) kaitannya dengan 

pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan  

Estimasi waktu pembelajaran ini 4 x 45 menit 

 

Bahan dan alat: 

1. Peta umum atau tematik tertentu 

2. citra foto udara  3 tahun terakhir, plastik transparansi, spidol OPF 

3. bahan bacaan 

 

Langkah Kegiatan yang saudara lakukan: 

1. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

2. Saudara membentuk kelompok dengan jumlah kelompok ideal 

maksimal 5 orang 

3. Saudara membagikan LKPD 3 Pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis dalam analisis jaringan transportasi dan tata guna lahan 

beserta bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan antara lain peta 

dasar, peta persebaran sumber daya alam, citra foto udara  3 tahun 

terakhir, plastik transparansi, dan spidol OPF 

4. Peserta didik mengisi lembar kerja. 

5. Saudara membimbing peserta didik menganalisis perkembangan 

wilayah dan merancang pengembangan wilayah  

6. Saudara membimbing peserta didik dalam merencanakan pembuatan 

jaringan transportasi untuk mendukung perencanaan pengembangan 

wilayah yang telah dilakukan 

7. Format laporan berisi tentang hasil kajian terhadap bentang budaya 

dan bentang alam (berupa karakteristik masing obyek yang telah di 

kenali melalui intepretasi) 
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A. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ada tiga buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang 

digunakan dalam aktivitas pembelajaran. 

LKPD 1. Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis 

1. Judul  :   Dasar-Dasar Sistem Informasi Geografis dan 

pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam 

analisis keruangan 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi dan 

penugasan diharapkan peserta didik mampu 

mendeskripsikan  dasar-dasar Sistem Informasi 

Geografis  dan pemanfaatan Sistem Informasi 

Geografis dalam analisis keruangan  

3. Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi / X dan XII 

4. Petunjuk Kerja 

 

1. Buka dan kajilah   

2. Hasil kajian kelompok ditulis pada kolom 

dibawah 

3. Apabila kelompok anda menemui 

kendala/permasalahan dalam menyelesaikan 

tugas, konsultasi kepada guru. 
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5. Form kegiatan  

1. Isilah tabel yang  menunjukkan kelebihan pekerjaan pada peta dengan  
menggunakan SIG dengan pekerjaan tanpa menggunakan SIG (Manual). 

Peta SIG Pekerjaan Manual 

Penyimpanan peta 
  

Pemanggilan 

Kembali 

  

Pemutakhiran 
  

Analisis Overlay 
  

Analisis Spasial 
  

Penayangan 
  

 

2. Isilah daftar pertanyaan yang dapat dijawab oleh Sistem Informasi 
Geografi dengan contoh pada dunia nyata. 

No. Pertanyaan Kemampuan Contoh pada 
dunia nyata 

1.
 
  

What is  at? 
(apa 
kemampuan 
SIG), 

mencari keterangan  atau 
deskripsi unsur-unsur peta 
yang terdapat pada lokasi 
tertentu (nama,kode/zipcode 
atau referensi geografisnya). 

rumah bu Rina  

2. Where is it? 
(dimana 
kemampuan 
SIG) 
 
 

 Lokasi pada peta 
(koordinat) 

3. What has 
changed 
since?  
(apa yang 
telah 
berubah?) 
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4. What spatial 
pattern exist? 
(pola spasial 
seperti 
apakah yang 
ada?) 
 
 

 Dekat dengan 
kantor 
pemerintahan 

5. What if 
(bagaimana 
seandainya) 
 
 

mempertanyakan 
permodelan di dalam SIG. 

 

    
 

Keterangan, contoh pada dunia  nyata bisa diganti sesuai dengan contoh lain. 
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LKPD 2. Pemanfatan Sistem Informasi Geografis dalam dunia 

nyata 

  

1. Judul  :   Sistem Indormasi Geografis 

2. Tujuan :   Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi  

diharapkan peserta didik mampu  Menentukan 

Pemanfatan Sistem Informasi Geografis dalam 

dunia nyata 

3. Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi /X/smt.1 

4. Petunjuk Kerja     :          

 

1. Cari dan bacalah artikel yang berkaitan 

dengan  Pemanfatan Sistem Informasi 

Geografis dalam dunia nyata 

2. Kaji artikel berkaitan dengan  Pemanfatan 

Sistem Informasi Geografis 

3. Lengkapi kolom 2  
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Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk 
mempermudah analisis secara keruangan. Berikan contoh pemanfaatan Sistem 
Informasi Geografis dalam beberapa bidang dibawah ini : 

Kependudukan 
1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

Sumber daya alam 
1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

Kelautan 
1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

Transportasi dan perhubungan 

1. analisa rawan kemacetan dan bahaya 
kecelakaan   

2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

Pertahanan 
1. ……………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Form kegiatan  
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LKPD 3. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam 

analisis jaringan transportasi dan tata guna lahan 

  

1. Judul  :   Sistem Informasi Geografis 

2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas 3 ini melalui diskusi  

diharapkan  peserta didik mampu menganalisis 

jaringan transportasi dan tata guna lahan 

dengan sistem Informasi Geografis (SIG) 

kaitannya dengan pengembangan potensi 

wilayah dan kesehatan lingkungan 

3. Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi /XI/smt.1 

4. Petunjuk Kerja     :          

 

1. Cari dan bacalah artikel yang berkaitan 

dengan  Pemanfatan Sistem Informasi 

Geografis dalam dunia nyata 

2. Kaji artikel berkaitan dengan  Pemanfatan 

Sistem Informasi Geografis 

3. Lengkapi kolom 2  
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1. Analisislah perkembangan wialayah dari data temporer yang disediakan 
atau data lain  ! 

 

 
 
2. Buatlah rancangan pengembangan wilayah dengan memperhatikan 

sebaran sumber daya alam minimal 5 tahun kedepan ! 
 

 

5. Form kegiatan  
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3. Buatlah peta perencanaan jaringan transportasi di daerahmu ! 
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B. Bahan Bacaan 

Pengantar 

Sistem Informasi Geografis (SIG) diperluan untuk kegiatan perencanaan 

pembangunan di berbagai bidang karena SIG dapat memberikan bantuan 

berupa data. Perilaku teliti, kerja keras, dan profesional sangat diperlukan 

dalam kegiatan SIG. Hal itu penting karena kualitas data yang dihasilkan akan 

berpengaruh terhadap kualitas perencanaan maupun pelaksanaan 

pembangunan. 

Pengimplementasian Sistem Informasi Geografis (SIG) sejatinya bagaimana 

seseorang harus mampu melakukannya secara profesional dengan 

keberanian, kritis, ketelitian, dan kejujuran. Hal itu dikarenakan hasil dari 

pekerjaan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Untuk mempelajari materi ini, silakan dibaca dan dicermati, kemudian buat 

catatan jika ada istilah asing atau yang belum dimengerti. Dengan demikaian 

Saudara dapat menjelaskan kembali macam-macam alat tersebut, fungsi, dan 

cara mempergunakannya. Selain itu, integritas juga perlu dibangun untuk 

mendasari diri agar apa yang kita kerjakan selalu dapat dipercaya baik dalam 

perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. 

Berikut adalah materi tentang Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Silahkan dicermati dan catat istilah-istilah yang dianggap asing atau sulit. 

Untuk menemukan jawaban dari istilah-istilah tersebut, silahkan temukan 

dalam glosarium modul ini, ensiklopedi geografi, atau sumber belajar lainnya.  
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1. Sejarah Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 

Di awal 1960-an, potensi komputer elektronik telah dikenal di Kanada dan 

Amerika Serikat. Pada 1963, Sistem Informasi Geografis Kanada Canadian 

Geographic Information System (CGIS) mulai beroperasi dan kemudian 

menjadi SIG yang pertama di dunia. Dua tahun kemudian, di Amerika Serikat, 

sistem serupa (MIDAS) juga mulai digunakan untuk memproses data-data 

sumberdaya alam. 

Pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an, telah dikembangkan IC (integrated 

circuits) hingga kecepatan proses hitungan komputer jauh meninggalkan 

generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama dan kedua. Maka, lahirlah 

komputer generasi ketiga yang membawa komputerisasi menuju ke semua 

disiplin profesional yang sebenarnya, khususnya yang memerlukan 

pemrosesan data dengan jumlah besar. 

Terobosan yang sebenarnya baru muncul pada 1971-1972 dengan 

dikembangkannya pemroses mikro (microprocessor). Pada 1974, pemroses 

mikro ini telah digunakan untuk membangun komputer desktop generasi 

keempat pertama. Tujuh tahun kemudian, komputer desktop pertama yang 

berbasis pemroses mikro telah diluncurkan sebagai PC (personal computer). 

Bagi pengguna SIG, pemroses mikro telah meningkatkan kemampuan 

perangkat-perangkat : 

a. Peralatan survey 

b. GPS (Global Posistion System) 

c. Digitizer 

d. Scanner 

e. Satelit penginderaan jauh 

f. Sistem-sistem presentasi data : monitor grafik, plotter elektrostatik, dan 

printer laser. 
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Kebutuhan dalam mengelola informasi spasial secara efisien telah lama 

muncul sebelum kelahiran komputer dijital. Pada sistem informasi geografis 

tradisional (peta), digunakan prosedur-prosedur manual untuk membuat 

dan mengelola sistem. Proses produksi basis data secara manual dengan 

membuat peta di atas scribe coats, film, kertas, dan hardcopy lainnya, dirasa 

lambat, dan media penyimpanannya relatif besar dan kebanyakan kurang 

stabil. Proses pemanggilan dan analisis informasi spasial kemungkinan besar 

menjadi masalah utama yang selalu dijumpai pada penggunaan sistem 

konvensional. 

Penggunaan komputer di dalam aplikasi-aplikasi geometrik memungkinkan, 

masalah-masalah di atas dapat diatasi oleh sistem informasi spasial yang 

berbasis teknologi digital. Masalah-masalah pembuatan data spasial, update, 

pemanggilan, dan analisa juga dapat ditangani dengan mudah oleh teknologi 

yang sama.  

Pada tahun 1982, Dangermond  mengawali pengembangan paket perangkat 

lunak (soft ware) SIG yang populer yaitu ARC/INFO. Dewasa ini, SIG 

berkembang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan 

geografi saja tetapi sudah merambah ke berbagai bidang seperti: (1) analisis 

penyakit epidemik (demam berdarah), (2) analisis kejahatan (kerusuhan), 

(3) navigasi dan vehicle routing (lintasan terpendek), (3)  analisis bisnis 

(sistem stock dan distribusi), (4) urban (tata kota) dan regional planning 

(tata ruang wilayah), (5) peneliti: spatial data exploration, (6) utility (listrik, 

PAM, telpon) inventory and management, (7)  pertahanan (military 

simulation), dan lain lain (Prahasta, 2005). 

Dengan demikian, dalam sejarah pengembangannya, SIG didukung oleh 

berbagai disiplin ilmu yang saling terkait erat (Prahasta, 2005). Gambar 

berikut memberikan ilustrasi mengenai hubungan antara SIG dengan bidang-

bidang yang menjadi pendukungnya. 
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Gambar 4 Disiplin Ilmu Pendukung SIG  

  

Pada saat ini pengembangan perangkat SIG justru didominasi oleh kalangan 

perusahaan swasta (vendor) yang berbadan hukum (corporate-profit 

oriented). Salah satu perusahaan yang menghasilkan produk perangkat SIG  

yang handal dan terkenal adalah ESRI (environmental systems research 

institute) yang didirikan oleh Jack Dangermond dan Laura Dangermond pada 

1969. Pada 1991, ESRI mengembangkan Arcview untuk digunakan di 

komputer desktop, dengan tampilan yang lebih menarik, interaktif, memiliki 

tingkat kemudahan yang tinggi hingga lebih terkenal dan sering digunakan 

akhir-akhir ini. 

 

2. Konsep Dasar SIG 

SIG  secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang berbasis komputer, 

yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis serta 

mengaktifkan kembali data yang berhubungan dengan keruangan untuk 

berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. 

Burrough dalam  Prahasta (2005) menjelaskan, SIG merupakan himpunan 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengaktifkan sesuai 
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kehendak, pentransformasian, serta penyajian data spasial dari suatu 

fenomena nyata di permukaan bumi untuk maksud tertentu.  

Dalam beberapa literatur, SIG dipandang sebagai hasil dari perkawinan 

antara sistem komputer untuk bidang kartografi (Computer Assisted 

Cartography/CAC) atau sistem komputer untuk bidang perancangan 

(Computer Aided Design/CAD) dengan teknologi basisdata (database). 

Namun demikian hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi 

SIG yang baku. Bahkan beberapa negara atau institusi sering kali 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam merujuk terminologi SIG, 

seperti diungkapkan  Demers (1997) dalam  Prahasta (2005), seperti tertera 

dalam tabel  berikut. 

 

Tabel 3. Terminologi SIG Dari Berbagai Sumber 

Terminologi Sumber 

Geographic Information 

System 

Terminologi dari Amerika 

Serikat 

Geographical Information 

System 

Terminologi dari Eropa 

Geomatique Terminologi dari Kanada 

Georelational Information 

System 

Terminologi yang berbasiskan 

teknologi 

Spatial Information System Terminologi non geografi 

Spatial Data Analysis System Terminologi berdasarkan 

sistemnya 
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Definisi SIG dari berbagai ahli yang telah beredar di berbagai pustaka: 

a. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan 

(capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan 

posisi-posisi di permukaan bumi (Rice, 2000). 

b. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

yang memungkinkan untuk mengelola (manage), menganalisa, 

memetakan informasi spasial berikut data atributnya (data deskriptif) 

dengan akurasi kartografi (Basic, 2000). 

c. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

data, manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menyebarkan informasi-

informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi (Chrisman, 

1997). 

d. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data 

geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk  : (a) Akusisi dan 

verifikasi data, (b) Kompilasi data, (c) Penyimpanan data, (d) Perubahan 

dan updating data, (e) Manajemen dan pertukaran data, (f) Manipulasi 

data, (g) Pemanggilan dan presentasi data, dan (h) Analisa data (Bern, 

1992) 

e. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang 

berhubungan dengan permukaan bumi (Demers, 1997) 

f. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara 

efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-update, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografi (Esri,1990) 
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g. SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisa, menyimpan, dan 

menampilkan baik data spasial maupun non spasial. SIG 

mengkombinasikan kekuatan perangkat lunak basisdata relasional dan 

paket perangkat lunak CAD (Guo, 2000). 

Penjelasan tentang GIS menurut urutan akronimnya, adalah sebagai berikut:  

a. Geography: Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada 

‘geografi’ atau ‘spasial’. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam 

suatu keruangan atau space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau 

ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta 

untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek 

sesuai dengan kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan gaya garis 

digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua 

dimensi.   

b. Information. Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data, dimana 

dalam SIG informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi 

memiliki setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada 

dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan 

objek spasial yang dapat membuat peta menjadi intelligent. Ketika data 

tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografis yang representatif, 

data tersebut mampu memberikan informasi dengan hanya mengklik 

mouse pada objek. Perlu diingat bahwa semua informasi adalah data tapi 

tidak semua data merupakan informasi.  

c. System.  Pengertian ini merujuk kepada suatu sistem yang terdiri dari 

kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan 

berinterdependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
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2. Konsep Dasar SIG 

SIG  secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang berbasis komputer, 

yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis serta 

mengaktifkan kembali data yang berhubungan dengan keruangan untuk 

berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. 

Burrough dalam  Prahasta (2005) menjelaskan, SIG merupakan himpunan 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengaktifkan sesuai 

kehendak, pentransformasian, serta penyajian data spasial dari suatu 

fenomena nyata di permukaan bumi untuk maksud tertentu.  

Dalam beberapa literatur, SIG dipandang sebagai hasil dari perkawinan 

antara sistem komputer untuk bidang kartografi (Computer Assisted 

Cartography/CAC) atau sistem komputer untuk bidang perancangan 

(Computer Aided Design/CAD) dengan teknologi basis data (data base). 

Namun demikian hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi 

SIG yang baku. Bahkan beberapa negara atau institusi sering kali 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam merujuk terminologi SIG, 

seperti diungkapkan  Demers (1997) dalam  Prahasta (2005), seperti tertera 

dalam tabel  berikut. 

Tabel 4. Terminologi SIG Dari Berbagai Sumber 

Terminologi Sumber 

Geographic Information 

System 

Terminologi dari Amerika 

Serikat 

Geographical Information 

System 

Terminologi dari Eropa 

Geomatique Terminologi dari Kanada 

Georelational Information 

System 

Terminologi yang berbasiskan 

teknologi 

Spatial Information System Terminologi non geografi 

Spatial Data Analysis System Terminologi berdasarkan 

sistemnya 
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Definisi SIG dari berbagai ahli yang telah beredar di berbagai pustaka: 

a. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan 

(capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan 

posisi-posisi di permukaan bumi (Rice, 2000). 

b. SIG adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer 

yang memungkinkan untuk mengelola (manage), menganalisa, 

memetakan informasi spasial berikut data atributnya (data deskriptif) 

dengan akurasi kartografi (Basic, 2000). 

c. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

data, manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menyebarkan 

informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi 

(Chrisman, 1997). 

d. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data 

geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk  : (a) Akusisi dan 

verifikasi data, (b) Kompilasi data, (c) Penyimpanan data, (d) 

Perubahan dan updating data, (e) Manajemen dan pertukaran data, (f) 

Manipulasi data, (g) Pemanggilan dan presentasi data, dan (h) Analisa 

data (Bern, 1992) 

e. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi 

yang berhubungan dengan permukaan bumi (Demers, 1997) 

f. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara 

efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-update, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang 

bereferensi geografi (Esri,1990) 
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g. SIG adalah teknologi informasi yang dapat menganalisa, menyimpan, 

dan menampilkan baik data spasial maupun non spasial. SIG 

mengkombinasikan kekuatan perangkat lunak basisdata relasional dan 

paket perangkat lunak CAD (Guo, 2000). 

Penjelasan tentang GIS menurut urutan akronimnya, adalah sebagai berikut:  

a. Geography: Istilah ini digunakan karena GIS dibangun berdasarkan pada 

‘geografi’ atau ‘spasial’. Objek ini mengarah pada spesifikasi lokasi dalam 

suatu keruangan atau space. Objek bisa berupa fisik, budaya atau 

ekonomi alamiah. Penampakan tersebut ditampilkan pada suatu peta 

untuk memberikan gambaran yang representatif dari spasial suatu objek 

sesuai dengan kenyataannya di bumi. Simbol, warna dan gaya garis 

digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda pada peta dua 

dimensi.   

b. Information. Informasi berasal dari pengolahan sejumlah data, dimana 

dalam SIG informasi memiliki volume terbesar. Setiap objek geografi 

memiliki setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada 

dapat terwakili dalam peta. Jadi, semua data harus diasosiasikan dengan 

objek spasial yang dapat membuat peta menjadi intelligent. Ketika data 

tersebut diasosiasikan dengan permukaan geografis yang representatif, 

data tersebut mampu memberikan informasi dengan hanya mengklik 

mouse pada objek. Perlu diingat bahwa semua informasi adalah data tapi 

tidak semua data merupakan informasi.  

c. System.  Pengertian ini merujuk kepada suatu sistem yang terdiri dari 

kumpulan elemen-elemen yang saling berintegrasi dan 

berinterdependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
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3. Keunggulan SIG 

Pada dasarnya dengan memperhatikan definisi SIG, kemampuan SIG 

sudah dapat dikenali. Kemampuan  SIG dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam  menjawab pertanyaan secara konseptual seperti berikut : 

a. What is at? (apa kemampuan SIG), yaitu  untuk mencari keterangan atau 

atribut/deskripsi unsur-unsur peta yang terdapat pada lokasi tertentu 

(nama,kode/zipcode atau referensi geografisnya). 

b. Where is it? (dimana kemampuan SIG), yaitu untuk mengidentifikasi 

unsure-unsur peta sehingga dapat menemukan lokasi yang sesuai untuk 

tujuan tertentu. 

c. What has changed since? (apa yang telah berubah?), yaitu untuk 

menjawab pertanyaan ini diperlukan layer (data spasial) yang diambil 

berkali-kali secara periodik kemudian dibandingkan dengan 

menggunakan fungsi analisis. Hasil perbandingan disebut trend 

spasial/atribut. 

d. What spatial pattern exist? (pola spasial seperti apakah yang ada?) 

pertanyaan ini lebih mempertegas keberadaan pola. 

e. What if (bagaimana seandainya), lebih  mempertanyakan permodelan di 

dalam SIG. 

 

Selain memiliki kemampuan menjawab pertanyaan konseptual diatas, SIG 

memiliki kemampuan tambahan, yaitu kemampuan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan: 

a. Karakteristik permukaan bumi yang meliputi bagaimana mengukur 

akurasi, mengukur ketidakpastian serta bagaimana menyatakan akurasi 

dan ketidakpastian di dalam dokumen, bagaimana memvisualkan data 

serta mensimulasikan dampak 

b. Apa yang dipikirkan oleh kebanyakan  orang mengenai bumi dan sisinya, 

bagaimana orang berkomunikasi dengan dunia geografi dan dengan 

bantuan SIG semuanya terjawab. 
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c. Efisiensi SIG dalam menyimpan, memanggil dengan cepat  

d. Tampilan data geografis (pengaruh metode tampilan terhadap 

penafsiran data geografi, kartografi memperoleh keuntungan dari sistem 

dijital). 

e. Bagaimana intuisi manusia terhadap data spasial dan meningkatkan 

tools SIG. 

 

Sedangkan alasan dibutuhkannya SIG adalah sebagai berikut: 

a. Penanganan data geospatial yang sangat buruk. 

b. Peta dan statistik sangat cepat kadaluarsa. 

c. Data dan informasi sering tidak akurat. 

d. Tidak ada pelayanan penyediaan data. 

e. Tidak ada pertukaran data.  

 

Selain alasan dibutuhkannya SIG tersebut, dengan diterapkannya SIG, didapat 

keuntungan seperti berikut : 

a. Penanganan data geospatial menjadi lebih baik dalam format baku. 

b. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. 

c. Data geospatial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis dan 

direpresentasikan. 

d. Menjadi produk bernilai tambah. 

e. Data geospatial dapat dipertukarkan. 

f. Produktivitas staf meningkat dan lebih efisien. 

g. Penghematan waktu dan biaya. 

h. Keputusan yang akan diambil menjadi lebih baik. 

 

Menurut Anon (2003) ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan 

SIG, diantaranya adalah: 

a. SIG menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. 
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b. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam 

usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, 

kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi. 

c. SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. 

d. SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di 

permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau coverage data spasial 

e. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan 

data spasial berikut atributnya. 

f. Semua operasi SIG dapat dilakukan secara interaktif. 

g. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. 

h. semua operasi SIG dapat di-costumize dengan menggunakan perintah-

perintah dalam bahasa script. 

i. Perangkat lunak SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

perangkat lunak lain. 

j. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang 

spasial dan geoinformatika. 

 

Dalam gambar berikut ini ditunjukkan kelebihan manajemen informasi 

spasial dengan dan tanpa SIG.  

 

 
 

 Gambar 5 Perbandingan Manajemen Informasi Spatial dengan dan Tanpa SIG. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan, secara garis besar SIG memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Memudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif 

yang lebih baik 

b. Mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data 

spatial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra 

satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. 

c. Dengan menggunakan komputer yang berkecepatan dan kapasitas 

ruang penyimpanan besar mampu memproses data dengan cepat dan 

akurat dan menampilkannya. 

d. Mengakomodasi dinamika data dan pemutakhiran data menjadi lebih 

mudah (Darmawan, 2008). 

 

4. Komponen SIG 

a. Perangkat keras  (Hardware) 

Perangkat keras  yang tersedia mulai dari PC, desktop, workstation, 

hingga multi user host, bisa digunakan secara bersamaan oleh banyak 

user sehingga dituntut harddisk dan RAM yang besar. Sedangkan 

perangkat keras yang digunakan untuk SIG adalah PC, Mouse, 

digitizer, plotter, printer, scanner 

GIS membutuhkan komputer untuk penyimpanan dan pemproresan 

data. Ukuran dari sistem komputerisasi bergantung pada tipe GIS itu 

sendiri. GIS dengan skala yang kecil hanya membutuhkan PC 

(personal computer) yang kecil dan sebaliknya. Ketika GIS yang di 

buat berskala besar di perlukan spesifikasi komputer yang besar pula 

serta host untuk client machine yang mendukung penggunaan 

multiple user. Hal tersebut disebabkan data yang digunakan dalam 

GIS baik data vektor maupun data raster penyimpanannya 
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membutuhkan ruang yang besar dan dalam proses analisanya 

membutuhkan memori yang besar dan prosesor yang cepat.  

b. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak dalam setiap subsistem diimplementasikan dengan 

software dari beberapa modul (ratusan modul program (*.exe) yang 

masing-masing dapat dieksekusi sendiri). 

Dalam pembuatan SIG diperlukan software yang menyediakan fungsi 

tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis dan 

menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang 

harus terdapat dalam komponen software SIG adalah:  

1) Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis  

2) Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)  

3) Tool yang mendukung query geografis, analisa dan visualisasi. 

Beberapa contoh software SIG/GIS adalah ArcView, MapInfo, ArcInfo 

untuk SIG; CAD system untuk entry graphic data. 

 

c. Data dan Informasi Geografi 

Data dan informasi geografis dapat diperoleh dengan cara mendigitasi 

data spasial, dan memasukkan data atributnya dari tabel, serta 

laporan menggunakan keybord. SIG merupakan perangkat 

pengelolaan basis data (DBMS = Data Base Management System) 

dimana interaksi dengan pemakai dilakukan dengan suatu sistem 

antar muka dan sistem query dan basis data dibangun untuk aplikasi 

multiuser. SIG merupakan perangkat analisis keruangan (spatial 

analysis) dengan kelebihan dapat mengelola data spasial dan data 

non-spasial sekaligus.  
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d. Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika di-manage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang (SDM) yang profesional. 

 

e. Subsistem SIG 

Subsistem SIG meliputi: 

1) Data input: yaitu masukan data yang berfungsi mengumpulkan 

serta mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai 

sumber, kemudian mengkonversi dan mentransformasikan format 

data asli ke dalam format SIG. 

2) Data output: subsistem yang menampilkan atau menghasilkan 

keluaran seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk soft copy 

ataupun hard copy (grafik, tabel, dan sebagainya) 

3) Data management: mengorganisasikan data spasial dan atribut ke 

dalam sebuah basis data sehingga mudah di panggil, di update, 

maupun di edit 

4) Data manipulation dan Analysis: menentukan informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG, memanipulasi dan permodelan data. 

Jika subsistem SIG di atas dijelaskan berdasarkan uraian jenis 

masukan, proses, dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka 

subsistem SIG dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 6. Uraian susb sistem SIG 
(Prahasta, 2005) 
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Sedangkan data/Informasi Geografi  dapat diperoleh melalui lima (5) 

cara, yaitu: 

1) Survei lapangan: pengukuran fisik (land marks), pengambilan sampel 

(polusi air), pengumpulan data non-fisik (data sosial, politik, ekonomi 

dan budaya).  

2) Sensus: dengan pendekatan kuesioner, wawancara dan pengamatan; 

pengumpulan data secara nasional dan periodik (sensus jumlah 

penduduk, sensus kepemilikan tanah).  

3) Statistik: merupakan metode pengumpulan data periodik/per-

interval-waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi 

tersebut, contoh: data curah hujan.  

4) Tracking: merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu 

untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, contoh: 

kebakaran hutan, gunung meletus, debit air sungai.  

5) Penginderaan jarak jauh (inderaja): merupakan ilmu dan seni untuk 

mendapatkan informasi suatu obyek, wilayah atau fenomena melalui 

analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak 

langsung dengan obyek, wilayah atau fenomena yang diamati 

(Lillesand & Kiefer, 1994).  

 

5. Sub sistem dan Komponen Sistem Informasi Geografis 

 Berdasarkan pengertian bahwa kegiatan pengindraan jauh sangat 

erat kaitannya dengan survey pemetaan dan secara khusus merupakan 

sistem pengolah informasi spasial berbasis komputer, Secara umum SIG 

atau Geographic Information System (GIS), merupakan suatu sistem 

(berbasis computer) yang digunakan  untuk menyimpan, menganalisis 

objek-objek dan fenomena-fenomena dimana lokasi geografis merupakan 

karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, 

SIG merupakan sistem komputer yang memiliki beberapa subsistem 

dalam menangani data yang bereferensi geografis:  
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a. Data input sistem ini berfungsi mengumpulkan serta mempersiapkan 

data spasial dan atribut dari berbagai sumber. 

b. Data output subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagaian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun 

hardcopy. 

c. Data management subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial  

maupun atribut ke dalam sebuah basisdata sedemikian rupa sehingga 

mudah dipanggil, di update, dan diedit. 

d. Data manipulation dan analisis subsistem ini menentukan informasi –

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG selain itu subsistem ini juga 

melakukan manipulasi informasi yang diharapkan . 

  

Pada penggunaan SIG terdapat komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Perangkat keras  terdiri dari perangkat komputer berupa: 

1) Central Procesing Unit (unit pemrosesan utama). 

2) RAM 

3) Storage atau perangkat penyimpan (hardisk, keping DVD) 

4) Input device merupakan peralatan yang digunakan untuk 

memasukan data ke dalam SIG (keyboard, mouse, scaner) 

5) Output device untuk mempresentasikan data dan informasi SIG 

(Display monitor, Printer, Ploter) 

6) Periperal lainnya merupakan perangkat pelengkap dari sistem 

komputer SIG.  

b. Perangkat lunak terdiri dari beberapa modul yang 

diimplementasikan dengan menggunakan perangkat keras. 

Perangkat lunak SIG tersedia meliputi bentuk paket perangkat lunak 

yang masing-masing terdiri dari multiprogram yang terintergrasi 

untuk mendukung kemampuan khusus dari pemetaan, manajemen 

dan analisis data geografis.   Perangkat lunak yang di kembangkan 

untuk SIG secara konseptual meliputi dua bagian yakni paket inti 
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yang digunakan untuk pemetaan dasar dan manajemen data dan 

paket aplikasi yang terintegrasi dengan paket inti untuk menjalankan 

pemetaan khusus dari aplikasi analisis geografi.   

c. Data dan informasi geografis mengumpulkan dan menyimpan data 

informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan 

mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG dan secara 

lansung dengan cara mendijitasi data spasialnya dari peta dan 

memasukan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan. 

d. Manajemen proyek SIG akan berhasil jika di kelola dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang – orang yang memiliki keahlihan yang tepat 

pada semua tingkat. 

6. Cara Kerja dan Kemampuan SIG 

SIG mempunyai kelebihan dan fleksibelitas karena SIG menyimpan semua 

informasi diskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut didalam basis data.  

Kemudian SIG membentuk dan menyimpannya di dalam tabel-tabel atau 

relasional selanjutnya SIG menghubungkan unsur diatas dengan tabel 

yang bersangkutan sehingga atribut-atribut ini dapat diakses melalui 

unsur peta dan sebaliknya.  SIG juga mengunakan unsur skala dimana 

semakin besar skala petanya maka ukuran obyek yang tergambar juga 

semakin besar.  Selain itu SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur 

peta dengan atributnya didalam satuan-satuan yang disebut layer, 

kumpulan dari layer ini akan membentuk basis data SIG dengan demikian 

perencanaan basisdata merupakan hal yang esensial di dalam SIG. 

 

Secara eksplisit, kemampuan SIG juga dapat dilihat dari pengertian atau 

definisinya, meliputi: 

a. memasukan dan mengumpulkan data geografi ( spasial dan atribut) 

b. mengintegrasikan data geografi ( spasial dan atribut) 

c. memeriksa, mengupdate ( mengedit) data geografi ( spasial dan 

atribut)  
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d. menyimpan dan memanggil kembali data geografi ( spasial dan 

atribut)   

e. mempresentasikan atau menampilkan data geografi ( spasial dan 

atribut) 

f. mengelola data geografi ( spasial dan atribut) 

g. memanipulasi data geografi  

h. menganalisa data geografi 

i. menghasilkan keluaran (output) data geografi dalam bentuk peta 

tematik (view dan layout), tabel, grafik (chart) laporan ( report)  

 

Kemapuan SIG dari fungsi analisisnya secara umum terdapat dua jenis 

fungsi analisis, yakni fungsi analisis atribut dan fungsi analisis spasial.  

Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengelolahan 

basis data dan perluasannya yakni: 

a. Operasi Basis Data mencakup : 

1) membuat basis data baru 

2) menghapus basis data 

3) membuat tabel basis data 

4) menghapus tabel basis data 

5) mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel  

6) membaca dan mencari data dari tabel basis data 

7) mengubah dan mengedit data yang terdapat di dalam tabel basis 

data 

8) mengubah dan mengedit data yang terdapat di dalam tabel basis 

data  

9) menghapus data dari tabel basis data 

10) membuat indeks untuk setiap tabel basis data. 

 

b. Perluasan Operasi Basis data: 

1) membaca dan menulis basis data 
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2) dapat berkomunikasi dengan sistem basis data yang lain 

3) operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin 

digunakan di dalam sistem basis data 

4) operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin 

digunakan dalam sistem basis data 

 

7. Fungsi Analisis Spasial 

a. Klasifikasi  

fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial atau atribut 

menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria 

tertentu.  Contoh dari manfaat analisis spasial ini adalah untuk 

memperoleh data spasial kesuburan tanah dari data spasial kadar air 

atau kedalaman air tanah, kedalaman efektif dan sebagainya 

 

Gambar 7 Contoh fungsi klasifikasi 
(https://www.slideshare.net/aistconf/intro-gis-en) 

 

b. Jaringan  

fungsi ini merujuk data spasial titik-titik atau garis sebagai suatu 

jaringan yang tidak terpisahkan.  Fungsi ini sering digunakan di 

dalam bidang transportasi dan utility, misalnya aplikasi jaringan 

https://www.slideshare.net/aistconf/intro-gis-en
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kabel listrik komunikasi – telepon pipa minyak dan gas, air minum 

saluran pembuangan. 

 

Gambar 8. Contoh penggunaan fungsi jaringan untuk menunjukan rute 
tercepat menuju rumah sakit di SanFrancisco 

(https://bdejonggis.weebly.com/network-analysis.html) 

c. Overlay  

fungsi ini menghasilkan data spasial baru minimal dua data spasial 

yang menjadi masukannya. Misalnya untuk menghasilkan wilayah 

yang sesuai untuk budidaya tanaman tertentu contoh tanaman 

padi diperlukan data ketinggian permukaan tanah, kadar air tanah 

dan jenis tanah. 

 

Gambar 9. Contoh penggunaan teknik overlay untuk menentukan   
(http://www.fao.org/docrep/006/y4816e/y4816e0g.htm) 

  

http://www.fao.org/docrep/006/y4816e/y4816e0g.htm


Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 194 

d. Buffering  

fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk 

poligon dari jarak tertentu dari data spasial yang menjadi 

masukannya.  Misalnya data spasial titik akan menghasilkan data 

spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik-

titik pusatnya. Untuk data spasial garis akan menghasilkan data 

spasial baru yan berupa poligon-poligon yang melingkupi garis-garis , 

data spasial poligon akan menghasilkan data spasial baru yang berupa 

poligon yang lebih besar dan konsentris. 

 

Gambar 10. Teknik buffer dalan SIG 
sumber: (http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader) 

 

e. 3D Analysis  

fungsi ini merupakan sub-sub fungsi yang berhubungan dengan 

presentasi data spasial dalam ruang tiga dimensi. Misalnya untuk 

menampilkan data spasial ketinggian, tataguna tanah, jaringan jalan 

dan utility dalam bentuk model 3 dimensi. 

 

http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader


 Unit Pembelajaran 

Sistem Informasi Geografi 

 
 195 

 

Gambar 11. Contoh 3D Analysis and Surface Modeling dalam SIG 
(https://courses.washington.edu/gis250/lessons/3d/index.html) 

 

f. Digital image processing atau sering disebut pengolahan citra 

digital.  

Fungsi ini memiliki olah perangkat SIG yang berbasiskan raster. 

Karena data spasial permukaan bumi banyak diperoleh dari 

perekaman data satelit yang berformat raster. Maka banyak SIG 

raster yang juga dilengkapi dengan fungsi analisis . Fungsi analisis 

spasial ini terdiri dari banyak sub-sub fungsi analisis pengolahan 

citra digital.  Misalnya adalah sub fungsi untuk koreksi geometrik, 

radiometrik, filtering, clusterring, dan sebagainya. 

 

8.  Bidang Aplikasi SIG 

Pada saat ini terdapat banyak pengguna SIG, perkembangan teknologi 

digital yang mendorong peningkatan kemampuan SIG semakin 

meningkatkan peluang bertambahnya pihak-pihak pemakai sistem 

informasi ini. Banyaknya pemakai SIG tidak terlepas pula dari banyaknya 

unsur-unsur yang terkait dengan terbentuknya SIG. Unsur-unsur terkait 

dengan SIG dapat digolongkan dalam berberapa kelompok, yaitu: disiplin 

ilmu, pemanfaatan, tipe data, dan pengguna akhir dari SIG.  
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Kompleksitas unsur-unsur terkait ini menyebabkan banyaknya pihak-

pihak terkait dengan SIG. Kompleksitas ini menempatkan SIG sebagai 

sebuah konsep sekaligus alat yang umum digunakan dalam penanganan 

berbagai macam permasalahan.  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

UN tahun 2017 
1. Urutan proses kerja Sistem Informasi Geografis untuk menghasilkan 

informasi perencanaan pembangunan waduk adalah …. 
A. peta dasar – peta tematik – digitasi – overlay – rencana pembangunan 

waduk 

B. peta tematik – digitasi – peta dasar – overlay – rencana pembangunan 
waduk 

C. peta tematik – overlay – peta dasar – digitasi – rencana pembangunan 
waduk 

D. digitasi – peta dasar – peta tematik –overlay – rencana pembangunan 
waduk 

E. overlay – digitasi – peta dasar – peta tematik –rencana pembangunan 
waduk 

 
Kunci Jawaban : A 
peta dasar – peta tematik – digitasi – overlay – rencana pembangunan 
waduk 

 
 

Pertanyaan dalam soal di atas termasuk soal dengan kemampuan 

berpikir pada level 2 yaitu kemampuan menerapkan melalui 

kegiatan menerapkan (C3),  tahapan kerja sistem informasi 

geografis. 

Mengacu pada pernyataan soal: untuk membuat rencana 

pembangunan waduk dengan menggunakan sistem informasi 

geografis memerlukan data-data keruangan peta dasar dan peta 

tematik yang digunaka sebagai data masukan melalui proses 

digitasi. Setelah data diinput berikutnya dilakuakan tahap analisis 

untuk menjadikan informasi yang diharapkan. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X  

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 5. Kisi-kisi soal HOTS materi Sistem Informasi Geografi 

No. 
Kompetensi 

Dasar 

Lingkup 

Materi 
Materi 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Memahami 

dasar-dasar 

pemetaan, 

Pengindraan 

Jauh, dan 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

(SIG) 

Dasar-dasar 

pemetaan 

Teori 

pengelolaan 

data dalam 

sistem 

informasi 

geografis 

Disajikan 

beberapa 

data 

keruangan, 

peserta didik 

dapat 

menentukan 

data-data 

yang 

diperluakn 

untuk 

membuat 

peta rawan 

bencana 

banjir 

1 L3 Pilihan 

Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan
/ 
Pemahama
n 

Aplikas
i 

Penalara
n 

3.2. Memahami 
dasar-dasar 
pemetaan, 
Pengindraan 
Jauh, dan 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

1. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan ekstrim 

mengakibatkan terjadinya beberapa bencana 

alam. Antara lain angin puting beliung, banjir, 

longsor, dan kebakaran. Sehingga sangat 

diperlukan oleh masyarakat maupun pemerintah 

adanya peta rawan bencana. Jika kita akan 

membuat peta daerah rawan longsor maka data 

diperlukan antara lain …. 

A. Peta topografi, peta curah hujan, peta jenis 

batuan 

B. Peta topografi, peta curah hujan, peta rupa 

bumi 

C. Peta topografi, peta jenis batuan, peta jenis 

tanah 

D. peta jenis batuan, peta curah hujan, peta jenis 

tanah 

E. Peta topografi, peta jenis batuan, peta jenis 

tanah 

 

LINGKUP 
MATERI 
Pengetahuan 

dasar 

pemetaan  

MATERI 

Teori 
pengolahan 
data dalam 
SistemInformas
i Geografi 

 

Kunci 
Jawaban 

C 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
beberapa data, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
data-data yang 
diperluakn 
untuk 
membuat peta 
rawan bencana 
banjir 

 

 

 

√  
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XII 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 6. Kisi-kisi soal HOTS materi Sistem Informasi Geografi 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Menganalis
is jaringan 
transportasi 
dan tata 
guna lahan 
dengan peta 
dan/atau 
citra 
pengindraa
n jauh serta 
Sistem 
Informasi 
Geografis 
(SIG) 
kaitannya 
dengan 
pengemban
gan potensi 
wilayah 

Pemanfa
atana 
peta 
penginde
raan jauh 
dan 
system 
informasi 
geografi  

Analisa 
keruangan 
pada 
system 
informasi 
geografis 
terkait 
potensi 
wilayah 
dan 
kesehatan 
lingkungan 

Disajikan 
wacana 
statistik 
peserta 
didik 
dapat 
menentuk
an lokasi 
suatu 
kegiatan  

2 L3 Uraian 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XII Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Menganalisis 
jaringan 
transportasi 
dan tata guna 
lahan dengan 
peta dan/atau 
citra 
pengindraan 
jauh serta 
Sistem 
Informasi 
Geografis (SIG) 
kaitannya 
dengan 
pengembangan 
potensi wilayah 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 
Jika kita akan membangun fasilitas pasar diantara dua 

wilayah tersebut, dengan menggunakan metode Sistem 

Informasi Geografis, analisa spasial bagaimana yang sesuai 

dan data apa saja yang diperlukan 

 

Jawaban: Analisa spasial yang diperlukan adalah analisa 

jaringan, dan analisa buffering. Data yang diperlukan antara 

lain : 

1. Peta Administrasi 

2. Peta Jaringan Transportasi 

3. Data atribut berkaitan dengan pendapatan, mata 

pencaharian persebaran dan jumlah penduduk 

LINGKUP 
MATERI 
Pengetahuan 

dasar pemetaan  
MATERI 

Teori 
pengolahan 
data dalam 
SistemInformasi 
Geografi 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
wacana statistik 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
lokasi suatu 
kegiatan 

 

  

 √ 
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan 

nanti dapat bersaing dengan negara lain. Unit pembelajaran ini dibuat dalam 

rangka membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada Higher-Order Thinking Skills (HOTS). Dalam melaksanakan 

pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan 

yang dimulai dari permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik.  

Unit pembelajaran materi Informasi Geografis  dalam hal ini dijabarkan ke 

dalam beberapa submateri atau unit pembelajaran. Pada submateri atau unit 

pembelajaran dasar-dasar sistem informasi geografis terdiri dari ringkasan 

keterkaitan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, contoh 

aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran yang 

dikembangkan pada model pembelajaran dan metode yang sesuai dengan 

materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga dilengkapi dengan 

bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS.  
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek Kriteria 
1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik 
Lembar Kerja peserta didik yang 
dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan 1=tidak 
menguasai 
2 = cukup menguasai 
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 

Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, 
cara membelajarkannya, mengembangkan penilian dan 
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
membaca ulang unit ini dan mendiskusikannya dengan 
dengan fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya. 

70-79 

Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara 
konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara 
perlu mendiskusikan bagian yang belum dipahami 
dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 

Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilaian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 

Memahami konten, cara membelajarkan, 
mengembangkan penilian dan melaksanakan penilaian 
berorientasi HOTS dengan sangat baik. Saudara dapat 
menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan dalam paket unit 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi acuan Saudara dalam 

mengembangkan pembelajaran Informasi Geografi. 

Selanjutnya, pengembangan pembelajaran yang Saudara rancang perlu 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan wilayah 

setempat .  

Saudara perlu menindaklanjuti unit-unit ini bekerjasama dengan  guru-guru 

Geografi lainnya pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

yang tergabung dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

di Zona masing-masing.  

Kegiatan MGMP  dapat dikembangkan untuk mengkaji dengan baik semua 

komponen yang terdapat dalam unit pembelajaran agar dapat 

mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Selain itu, Saudara dapat 

mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.  

Selanjutnya, unit-unit pembelajaran yang Saudara kembangkan diharapkan 

dapat membantu Saudara dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan 

umum langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara 

perlu menjabarkan aktivitas pembelajaran yang masih berupa skenario ke 

dalam langkah-langkah pembelajaran yang lebih rinci, detail, dan operasional. 

Demikian pula soal-soal tes atau ujian yang merupakan instrumen penilaian 

perlu terus dikembangkan agar berorientasi HOTS.  

LKPD dalam unit-unit ini juga disajikan untuk mendampingi peserta didik 

mencapai kompetensi dan mengkontekstualkan materi yang dipelajari 

sehingga Saudara diperkenankan untuk menyesuaikan alokasi waktu 
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pembelajaran saat menerapkan di kelas. Selain itu, Saudara dapat 

mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang disajikan di unit 

pembelajaran untuk mengembangkan pada topik-topik lainnya.  

Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu merefleksi dan 

mengevaluasi keefektifan, keberhasilan, serta permasalahannya. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

bersama guru lainnya agar dapat segera ditemukan alternatif pemecahannya 

sehingga menjadi pengalaman mengajar terbaik. Oleh karena itu, tuliskan 

pengalaman belajar terbaik Saudara  dalam bentuk karya tulis best practice 

atau lainnya.  Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal, 

sekaligus dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan 

keprofesian.  

Akhirnya, kami mengaharapkan saran, masukan, atau usulan konstruktuif 

demi penyempurnaan paket unit pembelajaran ini.   



Paket Unit Pembelajaran 

Informasi Geografi 
 

 
 209 

DAFTAR PUSTAKA 

______________ . 2005. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 

(http//www.Bakorstarnal.net.id) 

Miswar, Dedy, S.Si. M.Pd. 2013. Kartografi Tematik (Bahan Ajar). Bandar 

Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. 

Prahasta, Eddy, 2002, Sistem Informasi Geografis, Konsep-Konsep Dasar, 

Bandung: Penerbit Informatika. 

Prihandito Aryono. 1989. Kartografi. Yogyakarta: PT. Mitra Widya. 

Purwadhi, Sri Hardiyanti. 2001. Interpretasi Citra Digital. Jakarta:Grasindo. 

Sistem Informasi Geografi. Bandung:ITB  

Regariana, Cut Meurah. 2005 Peta dan Inderaja. Jakarta. Depdiknas (www. E-

dukasi.net) 

Sandy, I Made, 1987. Esensi Kartografi, Jakarta : Jurusan Geografi FMIPA UI, 

Sukoco, Mas.Sukwardjono.1997. Kartografi Dasar. Yogyakarta :Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Geografi. 

Suryantoro, Agus. 2003. Interpertasi Foto Udara, Handout. Malang:Jurusan 

Geografi FMIPA, Universitas Negeri Malang 

Suryantoro, Agus. 2004. Pengantar Penginderaan Jauh, Handout. 

Malang:Jurusan Geografi FMIPA, Universitas Malang. 

Suryantoro, Agus. 2009. Intergrasi Aplikasi Sistem Informasi Geografi.  

Yogyakarta: LP2IP. 

Suryantoro, Agus. 2009. Pengantar Sistem Informasi Geografi. Bahan Ajar. 

Malang: Jurusan Geografi FPMIPA. Universitas Negeri Malang. 

Sutama, 2005. Skala dan Proyeksi. Jakarta. Depdiknas (www. E-dukasi.net) 

Sutanto. 1985. Teknik Interpretasi Foto Udara, Handout, Yogyakarta: Jurusan 

KPJ FGE, UGM.  

Sutanto. 1986. Penginderaan Jauh Jilid 1. Yogyakarta:Gadjah Mada University 

Press.  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 210 

Sutanto. 1987. Penginderaan Jauh Jilid 1, Yogyakarta:Gadjah Mada University 
Press.  



Paket Unit Pembelajaran 

Informasi Geografi 
 

 
 211 

LAMPIRAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA/MA 

KELAS X 

 
KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian,serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami pengetahuan dasar 

geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.1 Menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi 
pada kehidupan sehari-hari 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, pengindraan jauh, 
dan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa bumi 

3.3 Memahami langkah-langkah 
penelitian ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 

4.3 Menyajikan hasil observasi 
lapangan dalam bentuk makalah 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto,dan/atau video 

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
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3.5 Menganalisis dinamika litosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.5 Menyajikan proses dinamika 
litosfer dengan menggunakan 
peta, bagan, gambar, tabel, 
grafik, video, dan/atau animasi 

3.6 Menganalisis dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.6 Menyajikan proses dinamika 
atmosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

3.7 Menganalisis dinamika hidrosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.7 Menyajikan proses dinamika 
hidrosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

 
 
KELAS XI 
 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami kondisi wilayah dan 

posisi strategis Indonesia 
sebagai poros maritim dunia 

4.1 Menyajikan contoh hasil 
penalaran tentang posisi 
strategis wilayah Indonesia 
sebagai poros maritime dunia 
dalam bentuk peta, tabel, 
dan/atau grafik 

3.2 Menganalisis sebaran flora dan 
fauna di Indonesia dan dunia 
berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

4.2 Membuat peta persebaran flora 
dan fauna di Indonesia dan 
dunia yang dilengkapi gambar 
hewan dan tumbuhan endemik 
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3.3 Menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 
kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

4.3 Membuat peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 

3.4 Menganalisis ketahanan pangan 
nasional, penyediaan bahan 
industri, serta potensi energi 
baru dan terbarukan di 
Indonesia 

4.4 Membuat peta persebaran 
ketahanan pangan nasional, 
bahan industri, serta energi baru 
dan terbarukan di Indonesia 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia 
untuk perencanaan 
pembangunan 

4.5 Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk peta, tabel, grafik, 
dan/atau gambar 

3.6 Menganalisis keragaman budaya 
bangsa sebagai identitas 
nasional berdasarkan keunikan 
dan sebaran 

4.6 Membuat peta persebaran 
budaya daerah sebagai bagian 
dari budaya nasional 

3.7 Menganalisis jenis dan 
penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, 
dan pemanfaatan teknologi 
modern 

4.7 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi bencana 
wilayah setempat serta strategi 
mitigasi bencana berdasarkan 
peta tersebut 

 

 

 

KELAS XII  

 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3 Memahami, menerapkan,  
menganalisis dan  mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 

4 Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 
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sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami konsep wilayah dan 

pewilayahan dalam perencanaan 
tata ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan 
penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 

3.2 Menganalisis struktur 
keruangan desa dan kota, 
interaksi desa dan kota, serta 
kaitannya dengan usaha 
pemerataan pembangunan 

4.2 Membuat makalah tentang 
usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan kota 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

3.3 Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata guna lahan 
dengan peta dan/atau citra 
pengindraan jauh serta Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

4.3 Menyajikan peta tematik 
berdasarkan pengolahan citra 
pengindraan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

3.4 Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

4.4 Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram  
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