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Kata Pengantar 
 

 

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir dalam Jaringan dikembangkan untuk 

memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun 

terhambat pada waktu dan jarak. Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket 

C Mahir dalam Jaringan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga 

peserta didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan 

belajaranya, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi 

belajar serta mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat 

menentukan bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk 

membantu peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media 

pembelajaran dalam bentuk modul dan audiovisual.  

 

Modul dikembangkan untuk untuk tiga belas mata pelajaran, yaitu 1) Pendidikan 

Agama Islam, 2) Pendidikan kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Bahasa Inggris, 5) 

Matematika, 6) Sejarah Indonesia, 7) geografi, 8)  ekonomi, 9) Sosiologi, 10) Sejarah 

Peminatan, 11) Seni Budaya, 12) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 13) 

Keterampilan fungsional (house keeping). Modul ini diharapkan mampu 

mempermudah penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta 

didik, serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggali dan 

berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.  

 

Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat 

deskripsi, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, peta konsep dan kegiatan 

belajar. Kegiatan Belajar yang memuat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman 

dan latihan soal. Tugas dan kunci jawaban akan disampaikan terpisah melalui aplikasi 

pembelajaran paket c dalam jaringan, paketcdaring.seamolec.org. 

 

 

Semoga Bermanfaat.  
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Petunjuk Penggunaan 
 

Bahan Belajar ini diperuntukkan bagi peserta didik Paket C Mahir dalam jaringan 

derajat 1. Proses pembelajaran dikemas dalam bentuk modul, masing-masing modul 

saling berurutan dan menjadi satu kesatuan pemahaman untuk dihayati dan 

diamalkan. Cepat atau lambatnya penyelesaian modul tersebut sangat tergantung 

pada kesungguhan dan kerajianan anda mempelajarinya. 

 

A. Cara Belajar 

Cara belajar anda akan menentukan penguasaan dan keberhasilan anda sebagai 

peserta didik paket C Mahir dalam jaringan derajat 1. Ikutilah petunjuk belajar ini 

agar anda dapat memahami isi bahan belajar ini dengan baik. 

1. Yakinkan diri anda bahwa anda telah siap untuk belajar. 

2. Tenangkan pikiran dan pusatkan perhatian anda pada bahan belajar yang akan 

anda pelajari. 

3. Berdoalah sejenak sesuai agama dan keyakinan anda dan sekarang anda siap 

untuk belajar. 

4. Baca dan pahami deskripsi isi dari setiap bahan belajar, agar anda dapat 

mengetahui apa yang harus dipelajari dari isi bahan belajar. 

5. Baca dan pahami secara mendalam tujuan yang harus dicapai setelah 

melakukan pembelajaran 

6. Bacalah uraian materi secara seksama. Tandai dan catat materi yang 

belum/kurang anda pahami. 

7. Diskusikan materi-materi yang belum dipahami dengan teman, 

tutor/pendidik, dan/atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ini melalui 

chat, e-mail, forum diskusi atau bertanya langsung saat video converence. 

8. Anda juga dapat mempelajari materi melalui media yang tersedia seperti  

video, ppt, dan gambar.  Media yang ada karena akan lebih memudahkan 

anda mempelajari materi/isi yang diuraikan. 

9. Carilah sumber atau bacaan lain yang relevan dengan untuk menunjang 

pemahaman dan wawasan tentang materi yang sedang anda pelajari. 

10. Kerjakan soal latihan /evaluasi dalam modul atau dalam aplikasi untuk 

mengukur tingkat penguasaan materi sebagai hasil pembelajaran.  

11. Kerjakan soal ujian modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya. 

12. Jika hasil anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi 

belajar.  
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B. Pengukuran kemampuan Belajar 

1. Jawablah pertanyaan ujian modul dalam aplikasi setiap akhir modul 

2. Jawaban benar atau salahakan terlihat langsung dalam setiap pertanyaan. 

3. Hasil ujian modul akan langsung keluar setelah anda selesai menyelesaikan 

seluruh soal.   

Arti tingkat penguasaan yang capai: 

90% –100% =  baik sekali 

80% – 89% =  baik 

70% – 79% =  cukup 

  – 69% =  kurang 

Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70 atau lebih, maka anda dapat 

melanjutkan dengan modul berikutnya. 

Tetapi jika nilai anda di bawah 69, anda diharuskan untuk mengulang 

mempelajari modul terutama pada bagian yang belum anda kuasai. 

4. Setelah anda mempelajari seluruh modul pada setiap matapelajaran, cobalah 

anda sekali lagi mengerjakan latihan pada setiap modul. Jika secara 

keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaaan 80 atau lebih, maka 

anda sudah siap menempuh ujian naik derajat. 



 

1 

Pengetahuan Dasar Perpetaan dan Penginderaan Jauh 

 

Pendahuluan 
 

A. Kompetensi Inti 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural 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 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Memahami dasar-dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan Sistem Informasi 

Geografis 

3.3 memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan 

peta. 

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

berdasarkan peta rupa bumi 

4.3 Menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi 

dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video. 

 

C. Deskripsi 

Peta merupakan gambaran konvesional dari permukaan bumi baik sebagian atau 

seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi 

skala atau simbol. Peta yang baik tersaji dengan memenuhi unsur-unser seni, 

matematis dan pengetahuan geografi di dalamnya. Penginderaan jauh merupakan 

ilmu dan seni untuk memperoleh gambaran tentang permukaan bumi tanpa 

menyentuh langsung permukaan buminya. Informasi keruangan akan tersaji 

dengan baik melalui penggunaan peta dan hasil-hasil penginderaan jauh atau citra. 

Pemanfaatan peta dan citra banyak digunakan di berbagai bidang yang 

menyangkut unsur spasial, seperti bidang hidrologi, oceanografi, geologi, 

perencanaan wilayah, pedologi, dan lain sebagainya 

 

Kompetensi dasar dari materi ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan 
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pengertian peta, menyebutkan jenis-jenis peta, menjelaskan pengertian 

penginderaan jauh, menyebutkan jenis-jenis citra, dan menjelaskan penggunaan 

peta dan citra di berbagai kehidupan. 

 

Uraian di dalam modul ini diawali dengan penjelasan umum tentang pengertian 

dasar perpetaan, komponen dasar peta, klasifikasi peta, proyeksi peta, mengubah 

peta, menentukan skala peta dan luas wilayah, pengertian Penginderaan Jauh, 

komponen Penginderaan Jauh, interpretasi pola dan ciri kenampakan alam dari 

hasil pemetaan dan citra, serta pemanfaatan Penginderaan Jauh. 

 

Tujuan akhir dalam kegiatan belajarnya nanti adalah terciptanya kepemahaman 

tentang pentingnya ilmu perpetaan dan Penginderaan Jauh sebagai bagian dari 

pembangunan di negeri kita ini serta terbentuknya model sikap dan perilaku positif 

yang mendukung dalam kesadaran pembangunan lingkungan sekitar. 

 

D. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari Pengetahuan Dasar Perpetaan Dan 

Penginderaan Jauh adalah 2 JP = 2 x 45 menit. 
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Kegiatan Belajar I 

 

PENGETAHUAN DASAR PERPETAAN 

 
 

 

bekal pengetahuan yang harus dimiliki seseorang terdiri dari  

50 % pengetahuan geografi, 30 % bekal dalam bidang seni, 10 % mengetahui ilmu pasti,  

dan 10 % ilmu-ilmu lainnya. 

-Erwin Raizs- 

 

 

 

 

 
 

A.  

 

B. Uraian Materi 

1.  Pengertian Peta 

Peta berasal dari terjemahan bahasa Inggris map yang artinya peta. Map itu 

sendiri berasal dari kata mappa yang dalam bahasa Yunani diartikan sebagai 

kain penutup atau taplak. Ilmu yang mempelajari peta dinamakan kartografi, 

sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan dinamakan kartograf. 

 

Berikut ini definisi-definisi peta menurut beberapa ahli : 

a. Suatu gambaran yang biasanya berskala dan biasanya pada suatu medium 

A. Tujuan pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan pengertian peta. 

2. Menyebutkan jenis-jenis peta. 

3. Menjelaskan pengertian penginderaan jauh. 

4. Menyebutkan jenis-jenis citra 

5. Menjelaskan penggunaan peta dan citra di berbagai kehidupan. 
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yang datar dari kenampakan yang nyata maupun abstrak yang telah dipilih 

sebelum dan berada atau dalam hubungannya dengan permukaan bumi 

atau benda-benda langit yang lain. (menurut ICA/International Cartography 

Assosiation). 

b. Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai 

kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai 

tanda pengenal (Erwin Raizs). 

c. Lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagai permukaan bumi yang 

diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau keder. (RM. 

Sutarjo Suryosumarno) 

d. Gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan 

berbagai kenampakan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala 

tertentu. (Gunawan dkk). 

e. Gambaran apa adanya dari permukaan bumi, baik sebagian ataupun 

seluruhnya, seperti tampak dari atas pada bidang datar ataupun bidang 

yang bisa didatarkan, dengan dibubuhi skala dan simbol (Corida). 

 

2. Fungsi Peta 

Fungsi sebuah peta adalah : 

a. Memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun 

absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. 

b. Kondisi fisik non fisik suatu daerah misalnya kepadatan, jumlah penduduk, 

persebaran, dll. 

c. Memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah 

dan jarak di permukaan bumi. 

d. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah. 

e. Sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, 

perencanaan suatu wilayah, jelajah alam dll. 

 

Orang membuat peta itu bertujuan untuk : 

a. Menyimpan dan mengomunikasikan informasi spasial/keruangan. 

b. Membantu suatu pekerjaan misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan 

navigasi 

c. Membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah misalnya perencanaan 

komplek pemukiman, jalur hijau, dan kompleks perniagaan. 



 

5 

Pengetahuan Dasar Perpetaan dan Penginderaan Jauh 

d. Analisis data spasial misalnya menghitung volume debit air. 

Peta Ptolemeus sudah digunakan untuk perjalanan dalam masanya 

Sumber : http://i43.tinypic.com/6itxk0.jpg 

 

3. Komponen Peta 

a. Judul Peta 

Judul peta mencerminkan isi sebuah peta.  Judul ini memberi 

petunjuk pembaca peta tentang isi atau data yang tergambar, letak dan 

fungsi peta. Misalnya bila sebuah peta berjudul Kalimantan, maka isinya 

juga tentang wilayah Kalimantan. 

 

b. Lettering atau penulisan 

Penulisan atau lettering merupakan penguatan terhadap sebuah 

simbol peta. Huruf yang digunakan dalam peta memiliki aturan-aturan 

yang spesifik.  Aturan tersebut meliputi : 

1) Huruf tegak digunakan untuk kenampakan-kenampakan daratan, 

nama sebuah peta, dan judul peta. 

2) Huruf miring digunakan untuk kenampakan hidrografi atau perairan. 

Misal : sungai, danau, rawa, dan laut. 

3) Huruf tebal menggambarkan kenampakan-kenampakan yang pokok 

atau utama. Misalnya nama benua, nama sebuah region, dan nama 

http://i43.tinypic.com/6itxk0.jpg
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negara. 

4) Huruf tipis menggambarkan kenampakan-kenampakan yang kurang 

pokok. Artinya dibawah yang pokok atau utama. Misalnya nama 

propinsi ditulis lebih tipis dibandingkan nama negara.  Nama kota 

atau kabupaten akan lebih tipis dibandingkan nama propinsi. 

 

c. Orientasi atau Penunjuk Arah 

Orientasi berasal dari kata Orient yang artinya timur jauh.  Petunjuk 

arah ini sangat penting untuk mengetahui arah utara, selatan, barat dan 

timur. Dalam beberapa literatur, berkenaan dengan penunjuk arah 

memiliki sejarah tertentu. Misalnya arah bagian atas utara untuk tipe peta 

Arab, arah bagian atas selatan untuk tipe peta Australia, sedangkan arah 

bagian atas timur untuk tipe peta Inggris. Namun saat ini, peta yang 

umum digunakan adalah peta Arab. artinya jika peta tidak ada petunjuk 

arah maka bagian atas adalah utara. 

Dalam perpetaan dikenal tiga arah utara, yaitu : 

1) Utara geografis (TN = True North atau Geographic North), yaitu utara 

yang melalui kutub utara dan selatan bumi. 

2) Utara Magnetis (MN = Magnetic North), yaitu utara kutub magnetis 

atau utara menurut kompas. Utara Magnetis dan Geografis biasanya 

membentuk sudut 5°.  

3) Utara Meridian (GN = Grid North), yaitu  arah utara yang sejajar 

dengan meridian sentral dan tegak lurus standar paralel setempat. 

 

 

 

Arah utara bumi 

Sumber : data:image/jpeg;base64 
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d. Skala Peta 

Skala peta adalah angka perbandingan jarak di peta dengan jarak 

datar sebenarnya di lapangan.  Skala peta dapat dibedakan menjadi : 

1) Skala angka, skala numerik, skala perbandingan, skala pecahan. 

Skala yang menggunakan angka-angka. Misalnya 1 : 25.000, 1 : 50.000, 

1 : 100.000, dan lain-lain. 

2) Skala grafik, skala batang, skala garis. 

Skala yang menggunakan garis dengan ukuran perbandingan. 

Keistimewaan skala ini adalah apabila peta diperbesar atau diperkecil, 

maka skalanya akan berubah dengan sendirinya tanpa sebuah 

konversi angka.. 

3) Skala verbal, skala pernyataan, skala kalimat. 

Skala yang menggunakan kata-kata di dalam representasi ukuran jarak 

peta.  Misalnya “tiap 1 cm berbanding 1 km”, “inch to mile”. 

 

e. Inset 

Inset di sini maksudnya adalah peta sisipan. Inset adalah peta yang 

disisipkan dalam peta utama. Maksud peta ini adalah untuk memberi 

kejelasan hubungan antar wilayah yang tergambar dalam peta dengan 

wilayah yang lebih luas di sekelilingnya. 

Ada 3 macam Inset, yaitu :  

1) Inset dengan skala sama besar dengan peta pokok, fungsinya 

mengatasi kekurangan kertas. Ini terjadi bila yang digambar daerah 

tertentu wilayahnya berjauhan. 

2) Inset dengan skala lebih besar dari peta pokok, fungsinya untuk 

menerangkan bagian peta pokok yang dianggap penting. 

3) Inset dengan skala lebih kecil dari peta pokok, fungsinya untuk 

menerangkan hubungan antara peta pokok dengan daerah sekitarnya. 

Misalnya : peta wilayah Indonesia dengan Inset asia Tenggara. 

Namun pada umumnya sekali, peta inset memliki skala jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan peta utamanya. Misalnya peta inset Jawa Barat 

untuk Kota Bandung atau peta inset Indonesia untuk propinsi Jawa Barat. 
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f. Garis-garis Astronomis 

Garis-garis astronomis merupakan garis-garis khayal yang terdapat di 

atas permukaan bumi. Garis astronomis ini hanya akan terlihat pada 

sebuah globe atau peta. Garis astronomis akan membentuk sebuah sistem 

koordinat.  Sistem koordinat ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Garis lintang, latitude, garis paralel. 

Garis lintang adalah garis-garis yang sejajar dengan khatulistiwa. 

Akibatnya garis ini dinamakan juga garis paralel.  Ada beberapa garis 

lintang istimewa, yaitu : 

a) Garis khatulistiwa, garis equator, memiliki nilai lintang 0o. 

b) Garis balik matahari baik di utara maupun di selatan, memiliki nilai 

23½oLU (tropic of cancer) dan 23½oLS (tropic of capricorn). 

c) Garis Lingkaran kutub, baik di utara maupun di selatan. Memiliki 

nilai 66½oLU disebut Lingkaran Kutub Utara, dan 66½oLS disebut 

Lingkaran Kutub Selatan. 

d) Titik kutub, merupakan titik lintang tertinggi dengan nilai 0o. Titik 

ini diberi nama Kutub Utara dan Kutub Selatan. 

1° Lintang di Equator = 110,6 km, kutub 111,7 km kemudian 

biasanya dibulatkan : 1° ; 111 km. Letak lintang berpengaruh 

terhadap iklim sebuah tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis-garis astronomis bumi, Sumber : http://3.bp.blogspot.com/.../garis-astronomis.jpg 
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2) Garis bujur, longitude, garis meridian. 

Garis bujur atau meridian merupakan garis-garis yang menghubungkan 

kutub utara dengan kutub selatan. Garis-garis meridian utama 

meliputi : 

a) Garis meridian 0°, disebut Meridian Utama atau Prime Meridian. 

Meridian dasar dari ROYAL OBSERVATOR di Greenwich London 

Inggris berdasarkan konfrensi International tahun 1884. Garis 0° ke 

arah barat Greenwich disebut Bujur Barat, kearah Timur disebut 

Bujur Timur. 

b) Garis meridian 180o, bertemu dan berimpit di Samudra Pasifik dan 

Selat Bearing. Garis ini disebut sebagai garis tanggal internasional 

atau International Date Line, hari-hari dimulai dan berakhir di 

daerah ini, kearah barat meloncat satu garis, kearah timur mundur 

satu hari. 1o = 60 menit / 60” , 1’ = 60 detik / 60”. 

 

g. Legenda 

Legenda merupakan keterangan tentang simbol-simbol. Legenda 

merupakan kunci yang penting sekali pada peta karena menyajikan 

keterangan tentang berbagai simbol yang digunakan. Simbol hendaknya 

digambar dengan tepat sesuai ukurannya maupun penggambarannya. Fungsi 

legenda membantu pembaca peta supaya tidak salah dalam menafsirkan isi 

sebuah peta 

 

h. Tahun pembuatan peta dan pembuat peta 

Tahun pembuatan peta perlu dicantumkan karena memiliki fungsi untuk 

mengetahui kapan peta tersebut dibuat dan untuk mengetahui 

perubahan-perubahan isi peta di tahun-tahun yang akan datang. Pembuat 

peta dicantumkan untuk mengetahui keabsahan sebuah peta. 

 

i. Simbol peta 

Simbol peta adalah tanda-tanda konversional yang umum digunakan 

untuk mewakili keadaan yang sebenarnya dan terletak di dalam peta. 

Jenis-jenis simbol peta : 

1) Menurut sifatnya simbol dibagi menjadi : 
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a) Simbol yang bersifat Kualitatif. 

Simbol ini hanya memberikan perbedaan antara yang satu dengan 

yang lain. 

Contoh :     – – – – –   = jalan setapak 

        ═══════   = jalan kereta api 

 

b) Simbol yang bersifat Kuantitatif. 

Simbol ini disamping memberikan perbedaan juga memberikan 

keterangan jumlah, dan biasanya digunakan pada peta-peta khusus, 

misal : pada peta statistik. 

 

2) Menurut bentuknya simbol dibagi menjadi : 

a) Simbol Garis (Line Symbol), misalnya garis kontur. 

b) Simbol Titik (Dot Symbol). 

c) Simbol Wilayah (Area Symbol). 

 

Secara garis besar dalam kartografi simbol dibagi menjadi : 

1) Simbol Konvensional. 

Simbol ini sesuai dengan aturan tertentu sehingga semua orang 

mengetahui tanpa melihat pada legenda. 

Contoh :  

 Laut dengan warna biru. 

 Jalan raya dengan tanda garis merah. 

 Pegunungan dengan warna coklat. 

2) Simbol Inkonvensional. 

Simbol ini dibuat berbeda-beda sesuai dengan kemauan si pembuat 

peta sehingga harus melihat pada legenda.  

3) Simbol warna Peta. 

Memberikan ciri tentang keadaan obyek tertentu. 

Contoh :Warna biru mencirikan lautan ( perairan ). 

 Warna hijau mencirikan daratan rendah. 

 Warna kuning mencirikan dataran tinggi. 

 Warna merah mencirikan bentang hasil budidaya manusia. 

 Warna putih mencirikan puncak pegunungan bersalju.  

 Warna coklat mencirikan pegunungan.. 
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4. Klasifikasi Peta 

a. Berdasarkan skalanya dapat dibagi 5 

1) Peta Kadaster / Peta teknik skala 1 : 100 – 1 : 5000 

Digunakan untuk membuat peta luas tanah, sertifikat tanah 

2) Peta skala besar 1 : 5001 – 1 : 250.000 

Digunakan untuk membuat peta yang sempit, desa , kecamatan, kota 

3) Peta skala sedang 1 : 250.001 – 1 : 500.000 

Digunakan membuat peta propinsi. 

4) Peta skala kecil 1 : 500.001 – 1 : 1.000.000 

Digunakan untuk membuat peta Negara-negara 

5) Peta skala geografis skala lebih dari 1 : 1.000.000 

Digunakan membuat peta benua, kawasan, peta dunia. 

b. Berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) : 

1) Peta Umum atau Peta Ikhtisar 

Peta umum adalah peta yang memeberikan banyak informasi. Peta ini 

menggambarkan gambaran umum baik kenampakan atau medan asli 

maupun buatan manusia atau baik kenampakan fisis maupun sosial 

budaya. Misalnya sawah, sungai, gunung, jalan, kota, jembatan, 

pemukiman, dan lain-lain. Jenis-jenis peta ini antara lain : 

a) Peta Topografi 

Peta yang menggambarkan keadaan relief bumi, umumnya skala 

besar (1 : 5.000) maka daerah yang dipetakan sempit, 

kenampakannya sangat detail. 

Ciri utama peta topografi adalah penggunaan garis countur yaitu 

garis yang menunjukkan variasi ketinggian di suatu tempat tertentu. 

 Keuntungan garis Countur : 

 Ketinggian suatu tempat dapat diketahui 

 Jarak suatu tempat yang sesungguhnya dapat diketahui dengan 

jelas 

 Tingkat kecuraman dan kemiringan lereng dapat diperkirakan 

secara akurat 
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Peta topografi Komplek Gunung Sunda 

Sumber : https://apdri.files.wordpress.com/.../peta-gunung-sunda.jpg 

 

 

Sifat-sifat garis kontur : 

 Memiliki ketinggian yang sama 

 Memisahkan titik-titik yang lebih tinggi dari semua titik yang lebih 

rendah 

 Tidak mungkin berpotongan satu sama lain 

 Tidak mungkin bercabang 

 Makin rapat garis kontur makin terjal, makin jarang makin landai 

daerahnya. 

 

b) Peta Korografi 

Peta yang menggambarkan daerah yang luas seperti Negara-negara 

dengan atau benua-benua dengan skala kecil. Misalnya peta-peta 

dalam atlas. 

 

2) Peta dunia  

adalah peta umum yang berskala sangat kecil dengan fungsi memberi 

informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap Negara. 

a) Peta Tematik atau Peta Khusus 
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Peta yang hanya memberikan satau atau sedikit sekali informasi. 

Peta ini menggambarkan kenampakan tertentu baik fisik maupun 

sosial budaya. Data yang tergambar dapat data kualitatif maupun 

kuantitatif. Peta ini disajikan dalam berbagai bentuk yang 

berhubungan dengan unsur asli muka bumi dan unsur-unsur buatan 

manusia. 

Misal : peta iklim, Peta Perhubungan, Peta Pariwisata, Peta 

Persebaran Tambang, Peta Penduduk, dan lain-lain. 

 

c. Berdasarkan Obyeknya 

1) Peta dinamik yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang sifatnya tidak 

tetap atau labil. Misal : Peta penduduk, Peta Pemukiman, Peta 

Transmigrasi. 

2) Peta Stationer yaitu peta yang menampilkan data yang tetap sifatnya atau 

stabil. Misal : Peta Wilayah, Peta Tanah, Peta Geologi. 

 

d. Peta Militer 

Khusus untuk peta militer dibagi menjadi : 

1) Peta umum skala 1 : 1.000.000 

2) Peta strategi peta yang dibuat khusus untuk strategi tempur dengan skala 

1 : 100.000. 

3) Peta Taktik yaitu peta yang digunakan untuk penyerangan skala 1 : 25.000, 

1 : 50.000, 1 : 100.000. 

 
Peta Gelar Militer TNI, Sumber : https://cenya95.files.wordpress.com/2008/08/gelartni.gif 
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5. Proyeksi Peta 

Proyeksi peta adalah sebuah teknik memindahkan gambar dari bidang 

lengkung permukaan bumi ke bidang datar yang berupa peta.Definisi lainnya 

adalah suatu sistem pemindahan dari bentuk permukaan yang lengkung pada 

suatu bidang datar (A.H Robinson). Tujuan Pokok Proyeksi adalah 

menggambarkan bentuk bola bumi / Globe ke bidang datar yang disebut dengan 

peta dengan distrosi / penyimpangan sekecil mungkin. Fungsi proyeksi peta 

adalah agar peta yang disajikan mendekati bentuk dan kemampuan yang 

sebenarnya pada permukaan bumi. 

a. Jenis-jenis Proyeksi Peta 

1) Menurut Distorsinya 

a) Proyeksi Equidistant bila jarak dipermukaan bumi sama dengan jarak 

di peta menurut skalanya atau proyeksi yang mempertahankan unsur 

jarak. Yang termasuk proyeksi ini adalah : proyeksi silinder dan 

proyeksi azimuth / zenithal. 

b) Proyeksi konform / Orthomorphic bila sudut / bentuk dipermukaan 

bumi sama dengan bentuk di peta. Proyeksi ini mempertahankan  

kebenaran dalam bentuk (form). Yang termasuk proyeksi ini adalah : 

proyeksi Merkator konformal, stereografik, conical, lombert’s. 

c) Proyeksi Equivalen / Equal Area bila luas  dipermukaan bumi sama 

dengan luas di peta setelah diskalakan. Proyeksi ini mempertahankan 

unsur luas. Yang termasuk proyeksi ini adalah : proyeksi Goode 

Sinusoidal, Gall, Bonne, Eckert. 

 

2) Menurut Bidang Proyeksinya 

a) Proyeksi Azhimuthal / Zenithal / Planar bila bidang proyeksinya 

berupa bidang datar 

 Proyeksi Azimuthal normal apabila proyeksinya menyingsing 

salah satu kutub bumi. 

 Proyeksi Azimuthal Ekuator apabila bidang proyeksinya 

menyinggung salah satu titik di ekuator. 

 Proyeksi Oblique / miring apabila bidang proyeksinya di 

sembarang tempat bumi. 

 Pengembangan proyeksi ini menghasilkan bentuk proyeksi. 

 Proyeksi Gnomonik. Apabila sumber sinar berasal dari suatu titik 
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“P” yang berada di pusat lingkaran dan di proyeksikan ke luar 

lingkaran. 

 Proyeksi Stereografik. Apabila sinar bersumber dari suatu titik 

yang terletak pada suatu tempat pada lingkaran Globe. 

 Proyeksi Orthografik. Apabila sinar berasal dari suatu titik yang 

letaknya tidak terhingga dan diproyeksikan ke bidang proyeksi. 

 

b) Proyeksi Kerucut. Proyeksi globe pada bidang kerucut yang 

menyelubunginya dengan puncak diatas kutub yang selanjutnya 

kerucut dibentangkan membentuk kipas proyeksi ini sangat cocok 

untuk wilayah sekitar lintang 45° atau daerah yang relatif sempit. 

Pengembangan proyeksi ini menghasilkan proyeksi BONNE dan 

POLIKONIK. 

 

c) Proyeksi Silinder / Tabung. Memproyeksikan Globe ke bidang Silinder 

/ Tabung kemudian Tabung dibentangkan untuk menggambarkan 

bidang lengkung (Globe) ke bidang datar / peta. 

Ciri-Ciri : 

 Semua lingkaran paralel merupakan garis horizontal dan lingkaran 

meridian merupakan garis vertikal. 

 Semua tempat yang paralelnya sama terletak pada satu garis 

lurus. 

 Sangat baik untuk memproyeksikan daerah equator semakin jauh 

dari equator semakin besar kesalahan jarak, luas dan bentuk. 

 Baik untuk menggambar peta dunia dan khususnya peta 

Indonesia. 
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Macam-macam proyeksi peta 

Sumber : https://1.bp.blogspot.com/.../Proyeksi%2BPeta.jpg 

 

Pengembangan proyeksi ini menghasilkan proyeksi : 

  Proyeksi Merkator. Proyeksi ini dikembangkan oleh ahli pemetaan 

MERCATOR. Cocok untuk daerah equator yang dikenal dengan UTM 

(Universal Tranversal Merkator) (Gambar) 

  Proyeksi Gall. Paralel diproyeksikan dari sinar yang berasal dari suatu titik 

yang berada diluar tabung. Sehingga garis-garis paralel sama jaraknya 

seperti di equator (Gambar). 

  Proyeksi Equal Area (Silinder Sama Luas). Proyeksi paralel-paralel 

diproyeksikan dengan sumber cahaya dari tengah-tengah tabung pada 

bidang proyeksi. (Gambar) 

 

b. Berdasarkan sumbu simetrisnya 

 Proyeksi normal. Jika sumbu simetris tegak lurus dengan sumbu bumi 

 Proyeksi Miring / Oblique. Jika sumbu simetrisnya membentuk sudut 
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terhadap sumbu bumi dan garis equator.  

 Proyeksi Transversal. Jika sumbu bidang proyeksinya berimpit dengan 

garis equator. 

 

Mengubah Peta 

Ada beberapa cara antara lain : 

1. Memperbesar / memperkecil grid atau sistem kotak-kotak. 

2. Fotokopi 

3. Menggunakan alat pantograf 

4. Dengan kamera fotografis 

5. Map-o-graph alat mekanik elektronik yang digunakan memperbesar dan 

memperkecil peta 

 

6. Menentukan Skala Peta dan Luas Wilayah 

a. Menentukan Skala Peta 

1) Membandingkan peta yang tidak berskala dengan peta lain yang berskala. 

Dengan rumus : 

 

P2 = Penyebut skala yang akan dicari 

P1 = Penyebut skala yang sudah diketahui skalanya 

d1 = Jarak yang sudah diketahui skalanya 

d2 = Jarak yang akan dicari skalanya 

 

2) Dengan membandingkan titik dipeta dengan titik di lapangan atau medan. 

Contoh : Jarak titik X dan Y di peta adalah 4 cm, sedangkan dalam 

pengukuran dilapangan jarak sebenarnya a: 45.000 m. berapa skala 

petanya ? 

3) Menghitung selisih derajat bujur dan lintang di peta. 

Dengan ketentuan : 1° lintang/bujur di ekuator = 111 km. 

       1° = 60’ (menit) 

       1’ (menit) = 60” (detik) 

4) Menentukan skala peta Topografi / Peta Countur 

Dengan rumus 

https://4.bp.blogspot.com/-sJxLan8KOPM/V_TCSKbDcdI/AAAAAAAABc4/19px3s8COIsRDEJkXvgRHOY7tBtblFO3wCLcB/s1600/0.png
https://4.bp.blogspot.com/-sJxLan8KOPM/V_TCSKbDcdI/AAAAAAAABc4/19px3s8COIsRDEJkXvgRHOY7tBtblFO3wCLcB/s1600/0.png
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Ci  =  Countur Interval / jarak antar Countur 

 

1. Menentukan luas wilayah 

Dengan ketentuan :  

1 km²  :  1000 m x 1000 m = 1.000.000 m² 

1 Hektar   :  100 m x 100 m = 10.000 m² 

1 km²   :  100 hektar 

 

 

C. Rangkuman 

Peta merupakan gambaran konvesional dari permukaan bumi baik sebagian atau 

seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi 

skala atau simbol. Peta yang baik tersaji dengan memenuhi unsur-unser seni, 

matematis dan pengetahuan geografi di dalamnya. Komponen peta meliputi 

unsur-unsur judul, penulisan, orientasi peta, skala, peta inset, garis-garis 

astronomis, tahun dan nama pembuat peta, dan legenda. Simbol peta 

merupakan manifestasi kenampakan spasial yang harus tergambarkan pada 

sebuah peta, meliputi unsur simbol titik, garis, dan wilayah atau area. Skala 

merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak datar di lapangan. 

Skala dalam peta meliputi skala numerik, garis, dan verbal. Pengubahan wilayah 

dari permukaan bumi yang lengkung ke bidang datar dinamakan proyeksi peta. 

Proyeksi ini meliputi proyeksi silinder, kerucut, dan azimutal. 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-r276AgNGy9c/V_TCSu7nFuI/AAAAAAAABc8/PMwBKV9ktzohiZHVOSyU_tL9EcW_IvvUgCLcB/s1600/9.png
https://3.bp.blogspot.com/-r276AgNGy9c/V_TCSu7nFuI/AAAAAAAABc8/PMwBKV9ktzohiZHVOSyU_tL9EcW_IvvUgCLcB/s1600/9.png
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D. Latihan  

Pilih salah satu jawaban yang benar ! 

1. Secara umum peta dapat didefinisikan sebagai … 

a. Gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar atau bidang 

yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala dan legenda. 

b. Gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar atau bidang 

yang bisa didatarkan dengan dibubuhi legenda dan simbol. 

c. Gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang lengkung atau 

bidang yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala dan simbol. 

d. Gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar atau bidang 

yang bisa didatarkan dengan dibubuhi skala dan simbol. 

 

2. Peta sangat berguna untuk menunjukkan atau menggambarkan … 

1. arah dan jarak di bumi 

2. lokasi suatu tempat 

3. ketinggian suatu tempat 

4. luas dan bentuk wilayah 

Jawaban adalah … 

a. 1,2,3 benar 

b. 1 dan 3 benar 

c. 2 dan 4 benar 

d. 1, 2, 3, dan 4 benar 

 

3. Peta yang memiliki skala lebih dari 1 : 1.000.000 disebut peta … 

a. skala besar 

b. skala sedang 

c. skala kecil 

d. skala sangat kecil 

 

4. Fungsi dari judul peta adalah … 

a. keterangan tentang simbol peta 

b. penjelasan mengenai objek bumi 

c. mencerminkan isi sebuah peta 

d. memberikan arah peta 
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5. Apabila disajikan sebuah peta yang memiliki skala 1 : 50.000, maka 

memberikan pengertian pada kita … 

1. memiliki skala lebih besar dibandingkan peta berskala 1 : 75.000 

2. merupakan jenis peta berskala sedang 

3. informasinya lebih rinci dibandingkan peta berskala 1 : 100.000 

4. cakupan wilayahnya lebih luas dibandingkan peta berskala 1 : 250.000 

Jawaban adalah … 

a. 1,2,3 benar 

b. 1 dan 3 benar 

c. 2 dan 4 benar 

d. 4 saja benar 

 

6. Peta yang baik apabila memenuhi syarat-syarat … 

1. equidistant 

2. equivalent 

3. conform 

4. equalizer 

Jawaban adalah … 

a. 1, 2, 3 benar 

b. 1 dan 3 benar 

c. 2 dan 4 benar 

d. 4 saja benar 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Uraikan tiga fungsi peta.  

2. Apakah perbedaan peta umum dan peta khusus?  

3. Tuliskan tujuh komponen yang harus ada pada sebuah peta.  
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Kegiatan Belajar 2 

 

PENGINDERAAN JAUH 

 
 

 

 

 

 

A. . 

 

 

 

 

 

B. Uraian Materi 

1. Pengertian Penginderaan Jauh 

 Penginderaan adalah upaya untuk mengetahui suatu objek dengan 

menggunakan sensor, baik alamiah maupun buatan. Sensor adalah berupa 

mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Sensor buatan antara lain kamera, sonar, 

magnetometer, radiometer, dan scanner. Penginderan jauh (remote sensing) 

adalah ilmu untuk memperoleh informasi terhadap objek, daerah atau 

fenomena melalui analisis dan interpretasi tanpa menyentuh langsung objek. 

Definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

a. Lindgren 

Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk 

menganilisis tentang bumi. 

b. Welson dan Bufon 

Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu ilmu, seni, dan teknik untuk 

memperoleh objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa 

kontak langsung dengan objek area dan gejala tersebut. 

c. Lillesand dan Keifer. 

Penginderaan jauh adalah ilmu atau teknik dan seni untuk mendapatkan 

informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis 

A. Tujuan pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menjelaskan pengertian peta. 

2. Menyebutkan jenis-jenis peta. 

3. Menjelaskan pengertian penginderaan jauh. 

4. Menyebutkan jenis-jenis citra 

5. Menjelaskan penggunaan peta dan citra di berbagi kehidupan. 
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data-data yang diperoleh dengan suatu alat, tanpa berhubungan langsung 

dengan objek, wilayah atau gejala yang sedang dikaji. 

 
Citra Gelora Bandung Lautan Api 

Sumber : http://poskotanews.com/.../GBLA304.jpg 

 

 

2. Pemanfaatan penginderaan Jauh  

a. Sebagai alat bantu dalam menyusun teori 

b. Alat bantu menemukan fakta 

c. Alat penelitian 

d. Sebagai dasar penjelasan 

e. Alat dalam prediksi dan pengendalian 

 

3. Komponen Penginderaan Jauh 

a. Tenaga 

Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh dibedakan menjadi 2 

yaitu tenaga alamiah (sinar matahari dan sinar bulan) dan sinar buatan. 

Namun yang biasanya dipakai adalah sinar matahari. Penginderaan jauh 

yang menggunakan sinar matahari disebut system pasif, sedangkan yang 

menggunakan tenaga buatan disebut system aktif. Fungsi dari sumber 

energi ini adalah untuk menyinari objek permukaan bumi dan memantulkan 

pada alat pengamat (sensor). 
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Komponen Penginderaan jauh 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com/.../4.jpg 

 

b. Atmosfer 

Merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer akan 

mempengaruhi penginderaan jauh dalam hal penyerapan, pemantulan, 

penghamburan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian jendela 

atmosferlah yang nantinya akan melanjutkan energi yang ditangkap oleh 

mata. Jendela atmosfer adalah bagian spectrum tampak mata yang sering 

digunakan. Proses penghambatan di atmosfer dapat berbentuk serapan, 

pantulan dan hamburan. Hamburan adalah pantulan ke arah serba benda 

yang disebabkan oleh benda yang permukaannya kasar dan bentuknya tak 

menentu. Hamburan terdiri atas : 

1) Hamburan Rayleigh yaitu hamburan yang terjadi pada atmosfer 

Rayleigh. Ciri-ciri dari hamburan ini adalah butir atmosfer 

diameternya > 0,1 panjang gelombang terjadi pada ketinggian 

4.500-9.000 m, dan terjadi gelombang pendek serta cuaca cerah. 

2) Hamburan Mie 

Ciri-cirinya adalah terjadi pada ketinggian kurang dari 45.000 m, terjadi 

gelombang panjang, dan cuaca berwarna. 

3) Hamburan nonselektif 

Penyebab hamburan ini adalah butir-butir alam atmosfer yang 

diameternya jauh lebih besar dari panjang gelombang spectrum 

tampak. Ciri-cirinya adalah tidak tergantung besar dari panjang 

gelombang, tidak terjadi pada spectrum tampak dan spectrum 
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infra-merah. 

 

c. Objek 

 Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan 

jauh antara lain atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. 

 

d. Sensor 

 Sensor adalah alat yang digunakan untuk merekam objek-objek di 

permukaan bumi. Berdasarkan proses perekamannya sensor dibedakan 

menjadi 2 yaitu : 

1) Sensor fotografik, yaitu, sensor berupa kamera yang bekerja pada 

spectrum tampak mata dan menghasilkan foto atau citra. Keuntungan 

sensor fotografi adalah caranya sederhana, biaya murah, resolusi spasial 

baik, integritas geometric baik. 

 

2) Sensor Elektormagnetik, yaitu sensor bertenaga elektrik dalam bentuk 

sinyal elektrik yang beroperasi pada spectrum yang luas, yaitu sinar X 

sampai gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lebih besar, 

perbedaan karakteristik objek yang diamati jelas, dan analisis serta 

interpretasi lebih cepat. 

 

4. Wahana 

Dalam penginderaan jauh wahana yang sering digunakan adalah pesawat 

terbang atau balon udara. Pada masa sekarang karena teknologi yang sudah 

canggih, maka wahana yang digunakan adalah satelit. 

 

5. Citra/keluaran 

Citra adalah gambaran objek yang tampak pada cermin melalui lensa 

kamera atau tampak langsung pada hasil cetakan. Benda yang bergambar pada 

citra dapat dikenali dari ciri yang terekam pada sensor yaitu ciri spasial, 

temporal, dan spektral. 

a. Ciri spasial; berkaitan dengan ruang, meliputi bentuk, ukuran, bayangan, 

pola, tekstur, situs, dan asosiasi. 

b. Ciri temporal: ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu saat 

perekaman 
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c. Ciri spektral : ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik dengan 

benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. 

 

Citra dibedakan menjadi dua, yaitu :  

a. Citra Foto 

Citra foto yaitu citra yang dibuat dari foto udara, dibuat dengan pesawat 

udara dengan kamera sebagai alat dan menggunakan spectrum tampak 

mata dan perluasannya. 

Citra foto dibedakan berdasarkan : 

1) Sistem wahana  

 Foto satelit, dibuat dari satelit 

 Foto udara dibuat dari pesawat udara atau balon udara 

2) Sumbu kamera 

 Foto vertical (ortho photograph), yaitu foto yang dibuat tegak 

lurus terhadap permukaan bumi. 

 Foto condong (oblique photograph), adalah foto yang dibuat 

dengan kamera menyudut terhadap garis tegak lurus di 

permukaan bumi 

 Foto sangat condong adalah foto yang dibuat dengan kamera 

menyudut sangat besar, sehingga daerah yang terpotret 

memperlihatkan cakrawala. 

3) Berdasarkan sudut pandang kamera; 

 Sudut normal, jika besar sudut pandangnya 600, dengan panjang 

focus 17-21 cm. 

 Sudut besar, jika besar sudutnya 950 dengan focus 10-15 cm. 

 Sudut sangat besar, sudut pandang sebesar 1200 , dan focus 17-88 

cm. 

4) Berdasarkan jenis kamera 

 Foto tunggal, dibuat dengan kamera tunggal. 

 Foto jamak, dibuat dengan beberapa kamera pada saat yang sama 

5) Berdasarkan warna : 

 Foto warna semu (false color) 

 Foto warna asli (true color) 
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b. Citra Nonfoto 

Citra nonfoto yaitu citra yang diperoleh dari pemotretan kamera tunggal 

dengan berdasarkan atas penyinaran dengan scanner untuk menghasilkan 

gambarnya. 

Macam citra nonfoto : 

1) Berdasarkan wahana : 

 Citra dirgantara (dari udara), misal ; citra infra merah thermal, 

citra radar, citra MSS. 

 Citra satelit (dari angkasa luar), misal citra untuk penginderaan 

planet, cuaca, sumber daya alam maupun laut. 

2) Berdasarkan spektrum elektromagnetik : 

 Citra radar; dibuat dengan spectrum gelombang mikro. 

 Citra inframerah: dibuat dengan spectrum infra merah thermal. 

 Citra gelombang. 

3) Berdasarkan sensor 

 Citra tunggal. 

 Citra jamak 

 
Citra Landsat ETM saluran-321 untuk wilayah pantai 

Sumber : https://infocitrakita.files.wordpress.com/.../citra-landsat-etm-saluran-321.jpg 
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6. Interpretasi Pola dan Ciri Kenampakan Alam dari Hasil Pemetaan dan Citra 

Keunggulan citra penginderaan jauh antara lain : 

a. Menggambarkan objek secara lengkap seperti wujud sebenarnya di muka 

bumi. 

b. Tiap lembar citra dapat meliputi daerah yang luas. 

c. Dari citra jenis tertentu dapat dimunculkan gambaran tiga dimensi. 

d. Merupakan satu cara untuk menetapkan daerah bencana. 

e. Citra dapat dibuat pada periode ulang yang pendek. 

f. Karakteristik yang tak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra 

sehingga dimungkinkan pengenalannya. 

 

Keterbatasan citra antara lain sebagai berikut : 

a. Tidak semua data dapat disadap, misalnya migrasi, susunan penduduk, 

produksi padi dan sebagainya. 

b. Ketelitian hasil interpretasi sangat tergantung pada kejelasan objek atau 

gejala pada citra dan karakteristik yang digunakan dalam menyidiknya. 

 

Tahap-tahap interpretasi citra : 

a. Deteksi 

b. Identifikasi 

c. Interpretasi citra 

 

Untuk melakukan interpretasi citra perlu memperhatikan unsur-unsur berikut 

ini 

a. Rona/warna 

Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Rona 

dapat diukur secara relative, menggunakan mata biasa dan cara kuantitatif, 

menggunakan alat ukur. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata 

dengan menggunakan spectrum sempit. Cara mengukur warna yaitu 

dengan cara integral (penggabungan) dan cara analitik (pengukuran tiap 

lapis). 

b. Ukuran 

Hal yang dapat diukur adalah jarak, luas, tinggi, dan volume. 

c. Bentuk 

Bentuk merupakan konfigurasi suatu objek.  Contoh, gedung sekolah 
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dapat dikenali dari bentuk huruf I, L, U dan persegi panjang, gunung 

berapi berbentuk kerucut, dan sebagainya. 

d. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra, biasanya dinyatakan 

dengan kasar, sedang, atau halus. 

e. Pola 

Pola adalah hubungan susunan keruangan suatu objek. 

Contoh ; pola aliran sungai menandai struktur geologi, litogi, dan jenis 

tanah 

f. Bayangan 

Bayangan citra bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah 

gelap. Objek yang berada di daerah bayangan bisa tidak tampak sama 

sekali atau hanya samar-samar. 

g. Situs 

Situs adalah tempat kedudukan atau letak suatu objek yang dipotret 

dalam hubungannya dengan tempat lain. 

h. Asosiasi 

Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dan yang lain. 

Contoh: stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang 

jumlahnya lebih dari satu. 

i. Konvergensi Bukit 

Konvergensi bukit adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra 

sehingga lingkupnya menjadi semakin sempit ke arah satu kesimpulan. 

Contoh : tumbuhan dengan tajuk berbentuk bintang, jelas berupa palma. 

Namun untuk memberikan satu kesimpulan yang jelas, perlu dilengkapi 

unsur lain. 

 

7. Pemanfaatan Penginderaan Jauh 

Pemanfaatan jasa penginderaan jauh dalam berbagai sektor kehidupan 

dewasa ini, antara lain sebagai berikut : 

a. Bidang meteorologi 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan untuk hal-hal berikut : 

1) Mengamati iklim suatu daerah, yaitu melalui pengamatan tingkat 

per-awanan dan kandungan air dalam udara. 

2) Membantu analisis cuaca dan peramalannya, yaitu dengan menentukan 
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daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah. 

3) Mengamati sistem pola angin permukaan. 

4) Memetakan data meteorologi dan klimatologi. 

 

b. Bidang hidrologi 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan antara lain untuk : 

1) Pemantauan daerah aliran sungai (DAS) dan konservasi sungai. 

2) Pemetaan luas daerah dan intensitas banjir. 

3) Mengamati kecepatan aliran sungai. 

4) Mengamati arah aliran sungai. 

 

c. Bidang oceanografi 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Pengamatan pasang surut dan gelombang air laut; 

2) Studi perubahan pantai, abrasi, dan sedimentasi; 

3) Pemetaan potensi sumber daya laut. 

 

d. Bidang geologi 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan antara lain untuk : 

1) Penentuan struktur batuan suatu wilayah; 

2) Pemantauan wilayah bencana; 

3) Pemetaan daerah gunung api. 

 

e. Bidang geomorfologi 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan antara lain untuk : 

1) Mengamati bentuk, panjang, dan arah lereng; 

2) Mengamati kekasaran lereng; 

3) Mengamati gerak massa batuan; 

4) Mengamati beda ketinggian; 

5) Mengamati bentuk lembah. 

 

f. Bidang pertanian 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan antara lain untuk : 

1) Mengetahui jenis tanah; 
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2) Mengetahui sifat fisik tanah; 

3) Mengetahui tanaman yang terserang hama; 

4) Mengetahui kandungan air dalam tanaman. 

 

 
Manfaat Penginderaan Jauh di bidang perencanaan pembangunan 

Sumber : http://studioriau.com/.../quickbirdUSA.jpg 

 

g. Bidang perencanaan 

Pada bidang ini penginderaan jauh dimanfaatkan antara lain untuk : 

1) Menentukan arah pengembangan suatu wilayah; 

2) Menentukan lokasi pembangunan; 

3) Menentukan model pengembangan suatu wilayah 
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C. Rangkuman 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh gambaran 

tentang permukaan bumi tanpa menyentuh langsung permukaan buminya. 

Informasi keruangan akan tersaji dengan baik melalui penggunaan peta dan 

hasil-hasil penginderaan jauh atau citra. Sebuah citra dicirikan dari ciri temporal, 

spektral, dan spasial. Untuk membaca sebuah citra diperlukan pemahaman 

tentang bayangan objek, bentuk objek, situs objek, pola objek, tekstur objek, dan 

lain sebagainya. Pemanfaatan peta dan citra banyak digunakan di berbagai bidang 

yang menyangkut unsur spasial, seperti bidang hidrologi, oceanografi, geologi, 

perencanaan wilayah, pedologi, dan lain sebagainya. 
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D. Latihan  

Pilih salah satu jawaban yang benar ! 

1. Hasil gambaran berupa foto yang dihasilkan dengan cara optik dan elektronik 

disebut .... 

a. citra 

b. sensor 

c. situs 

d. wahana 

 

2. Citra foto yang dibuat dengan menggunakan semua spektrum sinar tampak 

dinamakan .... 

a. foto ultraviolet 

b. foto pankromatik 

c. foto inframerah 

d. foto condong 

 

3. Manfaat yang diperoleh dari jasa penginderaan jauh di bidang kependudukan 

adalah .... 

a. memetakan jenis mata pencarian utama 

b. memetakan bentuk rumah penduduk 

c. memetakan kebutuhan jasa informasi 

d. mendeskripsikan kebutuhan pangan 

 

4. Jika objek pada sebuah citra terlihat gelap, hal itu disebabkan .... 

a. tekstur objek halus 

b. tekstur objek kasar 

c. intensitas sinar besar 

d. pantulan sinar dari objek sedikit 

 
5. Pemanfaatan jasa penginderaan jauh dalam berbagai sektor kehidupan dewasa 

ini sangatlah besar.  Pada Bidang pertanian penginderaan jauh dimanfaatkan 

untuk... 

a. Penentuan struktur batuan suatu wilayah. 

b. Mengetahui sifat fisik tanah. 

c. Menentukan arah pengembangan suatu wilayah. 

d. Mengamati beda ketinggian. 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Apa yang dimaksud citra foto ? 

2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi rona ! 
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Kata Pengantar

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir dalam Jaringan dikembangkan untuk

memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun

terhambat pada waktu dan jarak. Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket

C Mahir dalam Jaringan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga

peserta didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajaranya,

mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar serta

mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat menentukan

bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk membantu

peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media pembelajaran

dalam bentuk modul dan audiovisual.

Modul dikembangkan untuk untuk tiga belas mata pelajaran, yaitu 1) Pendidikan

Agama Islam, 2) Pendidikan kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Bahasa Inggris, 5)

Matematika, 6) Sejarah Indonesia, 7) geografi, 8) ekonomi, 9) Sosiologi, 10) Sejarah

Peminatan, 11) Seni Budaya, 12) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 13)

Keterampilan fungsional (house keeping). Modul ini diharapkan mampu

mempermudah penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta

didik, serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggali dan

berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.

Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat

deskripsi, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, peta konsep dan kegiatan

belajar. Kegiatan Belajar yang memuat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman

dan latihan soal. Tugas dan kunci jawaban akan disampaikan terpisah melalui aplikasi

pembelajaran paket c dalam jaringan, paketcdaring.seamolec.org.

Semoga Bermanfaat.

Penulis



Petunjuk Penggunaan

Bahan Belajar ini diperuntukkan bagi peserta didik Paket C Mahir dalam jaringan

derajat 1. Proses pembelajaran dikemas dalam bentuk modul, masing-masing modul

saling berurutan dan menjadi satu kesatuan pemahaman untuk dihayati dan

diamalkan. Cepat atau lambatnya penyelesaian modul tersebut sangat tergantung

pada kesungguhan dan kerajianan anda mempelajarinya.

A. Cara Belajar

Cara belajar anda akan menentukan penguasaan dan keberhasilan anda sebagai

peserta didik paket C Mahir dalam jaringan derajat 1. Ikutilah petunjuk belajar ini

agar anda dapat memahami isi bahan belajar ini dengan baik.

1. Yakinkan diri anda bahwa anda telah siap untuk belajar.

2. Tenangkan pikiran dan pusatkan perhatian anda pada bahan belajar yang akan

anda pelajari.

3. Berdoalah sejenak sesuai agama dan keyakinan anda dan sekarang anda siap

untuk belajar.

4. Baca dan pahami deskripsi isi dari setiap bahan belajar, agar anda dapat

mengetahui apa yang harus dipelajari dari isi bahan belajar.

5. Baca dan pahami secara mendalam tujuan yang harus dicapai setelah

melakukan pembelajaran

6. Bacalah uraian materi secara seksama. Tandai dan catat materi yang

belum/kurang anda pahami.

7. Diskusikan materi-materi yang belum dipahami dengan teman,

tutor/pendidik, dan/atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ini melalui

chat, e-mail, forum diskusi atau bertanya langsung saat video converence.

8. Anda juga dapat mempelajari materi melalui media yang tersedia seperti

video, ppt, dan gambar. Media yang ada karena akan lebih memudahkan

anda mempelajari materi/isi yang diuraikan.

9. Carilah sumber atau bacaan lain yang relevan dengan untuk menunjang

pemahaman dan wawasan tentang materi yang sedang anda pelajari.

10. Kerjakan soal latihan /evaluasi dalam modul atau dalam aplikasi untuk

mengukur tingkat penguasaan materi sebagai hasil pembelajaran.

11. Kerjakan soal ujian modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya.

12. Jika hasil anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi

belajar.

iii



B. Pengukuran kemampuan Belajar

1. Jawablah pertanyaan ujian modul dalam aplikasi setiap akhir modul

2. Jawaban benar atau salahakan terlihat langsung dalam setiap pertanyaan.

3. Hasil ujian modul akan langsung keluar setelah anda selesai menyelesaikan

seluruh soal.

Arti tingkat penguasaan yang capai:

90% –100% = baik sekali

80% – 89% = baik

70% – 79% = cukup

– 69% = kurang

Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70 atau lebih, maka anda dapat

melanjutkan dengan modul berikutnya.

Tetapi jika nilai anda di bawah 69, anda diharuskan untuk mengulang

mempelajari modul terutama pada bagian yang belum anda kuasai.

4. Setelah anda mempelajari seluruh modul pada setiap matapelajaran, cobalah

anda sekali lagi mengerjakan latihan pada setiap modul. Jika secara

keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaaan 80 atau lebih, maka

anda sudah siap menempuh ujian naik derajat.

iv
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Pendahuluan

A. Kompetensi Inti

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural 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

B. Kompetensi Dasar

3.2 Memahami dasar-dasar dalam penelitian ilmu geografi

3.3 memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan

peta.

4.2 Membuat karya tulis sederhana berdasarkan langkah-langkah dalam penelitian

ilmu geografi

4.3 Menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi

dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video.

C. Deskripsi
Penelitian Geografi merupakan salah satu jenis penelitian yang berkembang saat ini

dengan melakukan penelitian yang sistematis terkontrol empiris, dan penyelidikan

kritis dari proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan antara gejala

alam. Penelitian disebut sistematis bila mengikuti langkah- langkah atau tahapan

yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah , menghubungkan masalah tersebut

dengan teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterprestasi

data, menarik kesimpulan dan menggabungkan kesimpulan.

Kompetensi dasar dari materi ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan

memahami sifat studi geografi, mengetahui pendekatan studi geografi, mengetahui

metode analisis geografi, mengetahui langkah-langkah penelitian geografi,

mengetahui teknik analisis data geografi.
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Uraian di dalam modul ini diawali dengan penjelasan umum tentang pengertian

Pengertian Penelitian Geografi, metode Penelitian Geografi, langkah-langkah

Penelitian Geografi, analisis dan Interpretasi Data Geografi, teknik Analisis Data

Geografi

Tujuan akhir dalam kegiatan belajarnya nanti adalah terciptanya kepemahaman

tentang pentingnya penelitian dalam ilmu geografi sebagai bagian dari

pembangunan di negeri kita ini serta terbentuknya model sikap dan perilaku positif

yang mendukung dalam kesadaran pembangunan lingkungan sekitar.

D. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari Pengetahuan Dasar Perpetaan Dan

Penginderaan Jauh adalah 2 JP = 2 x 45 menit.
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Kegiatan Belajar 3

PENELITIAN DALAM ILMU GEOGRAFI

A. Tujuan pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat :

1. Menjelaskan pengertian penelitian.

2. Menyebutkan ciri khas penelitian geografi.

3. Menjelaskan metode penelitian geografi.

4. Menjelaskan langkah-langkah penelitian geografi

5. Menjelaskan teknik analisis dan interpretasi data penelitian.
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B. Uraian Materi

1. Penelitian Ilmu Geografi

Penelitian Geografi merupakan salah satu jenis penelitian yang berkembang saat

ini dengan melakukan penelitian yang sistematis terkontrol empiris, dan

penyelidikan kritis dari proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan

antara gejala alam. Penelitian disebut sistematis bila mengikuti langkah- langkah

atau tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah , menghubungkan

masalah tersebut dengan teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan

menginterprestasi data, menarik kesimpulan dan menggabungkan kesimpulan.

Kegiatan penelitian lapangan geografi
Sumber : https://1.bp.blogspot.com

Ciri khas Penelitian Geografi menggunakan Konsep, Prinsip dan Pendekatan

Geografi dalam mendapatkan masalah penelitian terhadap gejala alam maupun
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sosial, dan memecahkan permasalahan dengan sudut pandang keruangan,

kewilayahan dan kelingkungan.

Studi geografi berkenaan dengan sebagai berikut :

a. Permukaan bumi (geosfer)

b. Alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer)

c. Umat manusia dengan kehidupannya (antroposfer)

d. Penyebaran keruangan gejala alam dan kehidupannya termasuk persamaan

dan perbedaan

e. Analisis hubungan keruangan gejala- gejala geografi di permukaan bumi

Dalam studi geografi memiliki ciri khas dalam penelitian khususnya dalam

keterampilan dan kemampuan terutama dalam berkenaan dengan segi praktis

adalah

a. Pembuatan dan penggunaan peta yang berkaitan analisa pendekatan

keruangan, wilayah dan kelingkungan untuk analisa gejala geosfera yang

meliputi penyebaran jenis tanah, jenis vegetasi, pemukiman, penduduk

jaringan jalan, pola aliran sungai, dan jenis pertanian yang digunakan

pemanfaatan interprestasi dan analisa peta

b. Observasi lapangan, kemampuan observasi dilapangan memberikan data

yang akurat yang lebih besar yang tidak dapat terbaca lewat peta dan

kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dalam penelitian geografi. Mencatat

dan meneliti obyek penelitian di suatu wilayah berarti bahwa secara

bersama-sama diadakan pemetaan daerah tersebut dengan observasi

lapangan.

c. Dokumentasi; kecakapan dalam menyusun dokumen hasil penelitian dan foto

serta peta daerah penelitian yang di peroleh dilapangan memberikan

informasi yang akurat dan bukti untuk analisa penelitian geografi.

d. Penentuan Model dari Hasil Analisa Penelitian Geografi; Hasil analisa dari

studi penelitian geografi memberikan interprestasi data yang dapat di

gunakan untuk menentukan model atau gejala geosfer yang terjadi di wilayah



24
Penelitian dalam Ilmu Geografi

tertentu dengan pendekatan keruangan, kewilayahan dan kelingkungan.

Model ini dapat berupa pola penyebaran maupun gambar, grafik dan diagram.

2. METODE PENELITIAN GEOGRAFI

Metode yang di gunakan dalam Penelitian Geografi menggunakan pendekatan–

pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan keruangan (dalam studi geografi harus tetap menggunakan

prinsip dan pendekatan keruangan :

 Pendekatan Topik (yang menjadi perhatian kita),

 Pendekatan Aktivitas manusia (berkenaan dengan aktivitas penduduk

dan interelasinya)

b. Pendekatan ekologi (berkenaan dengan interelasi manusia dengan

lingkungannya)

c. Pendekatan kronologis (berkenaan dengan pengkajian geografi yang

perkembangannya dinamis)

d. Pendekatan system (berkenaan dengan kajian suatu masalah sebagai bagian

dari keseluruhan masalah yang besar, dengan melihat secara keseluruhan)

3. LANGKAH- LANGKAH PENELITIAN GEOGRAFI

Dalam mempelajari ciri- ciri gejala- gejala alam dan dampak yang ditimbulkannya

di perlukan penelitian dan analisis geografi agar dapat bermanfaat bagi

kehidupan manusia. Metode penelitian geografi yang di gunakan memiliki

langkah- langkah penelitian geografi sebagai berikut :

a. Perumusan dan pernyataan masalah penelitian geografi; Penelitian geografi

selalu berkaitan dengan apa (berkaitan dengan gejala geosfer) dimana

(berkaitan dengan lokasi dan wilayah) dan mengapa (berkaitan dengan

interelasi dan hubungan mengapa hal itu terjadi). Untuk mendapatkan

penemuan masalah maka diperlukan langkah sebagai berikut :

 Banyak membaca buku yang berkaitan dengan bidang kita dan
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mengkiritisinya

 Mengadakan pengamatan dari situasi dan gejala alam yang terjadi di

sekitar kita

 Menghadiri forum- forum ilmiah yang berkaitan dengan bidang kita

 Mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh topic masalah dan

penelitian ilmiah

 Mengidentfikasi pengalaman pribadi yang berkaitan dengan topic

masalah

 Sharing dengan para pakar untuk memperoleh topik masalah

Langkah-langkah penelitian ilmu geografi

Sumber : http://teknik.dikampus.com/

b. Perumusan tujuan penelitian; Perumusan tujuan penelitian selalu berkaitan

dengan masalah yang akan di teliti sehingga akan memberikan manfaat untuk

pengembangan bagi si peneliti dan pengetahuan pada umumnya. Tujuan

penelitian merupakan keinginan –keinginan peneliti atas hasil penelitian

dengan mengetengahkan indicator- indicator yang hendak di temukan dalam

penelitian , terutama yang berkaitan dengan variable penelitian.

c. Penyusunan hipotesa penelitian; Hipotesis penelitian merupakan perkiraan

temuan yang berdasarkan pengamatan sementara atau anggapan kita

tentang topic atau masalah penelitian tersebut. Karena sifatnya sementara

maka di perlukan pembuktian melalui data empiric yang terkumpul atau
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penelitian ilmiah. Hipotesis harus dibuat dalam setiap penelitian yang bersifat

analitis, dan harus dirumuskan dalam kalimat positip dan tidak boleh

dirumuskan dalam kalimat tanya, menyeluruh atau menyarankan dan

mengharapkan.

d. Penentuan populasi dan penarikan sampel; Populasi merupakan obyek atau

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat- syarat tertentu

berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel merupakan

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili

seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel antara lain :

 Memudahkan peneliti untuk jumlah yang lebih sedikit

 Penelitian lebih efisien (hemat dana, waktu dan tenaga)

 Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data

 Penelitian lebih efektif dengan tidak merusak bahan yang ada untuk

menjaring populasi yang jumlahnya banyak.

e. Teknik pengumpulan data dan Informasi Geografis; Teknik pengumpulan

data biasanya menggunakan metode-metode :

 Metode Observasi dan Studi lapangan; Langkah- langkah yang di lakukan

dengan upaya terjun langsung ke lapangan. Dengan melakukan

pengamatan dan melakukan pengukuran di lapangan untuk

mendapatkan data geografi.

 Metode Pemetaan; Langkah yang dilakukan dengan identifikasi dan

pengamatan peta untuk mendapatkan data serta informasi geografis

sehingga mendapatkan gambaran dari tempat, pola, dan ciri- ciri unsur

geografi.

 Metode Penginderaan Jauh (Citra Foto Udara/Satelit) ; Langkah yang

dilakukan dengan mengidentfikasi dan pengamatan citra foto atau satelit

untuk mendapatkan gambaran dari tempat, pola dan ciri- ciri unsur

geografis. Kelebihan dengan metode ini dapat mengidentifikasi

permukaan bumi yang sulit dijangkau.

 Metode Komputerisasi (Penggunaan Program ArcView GIS dan Map

Info); Langkah ini menggunakan hadware computer dengan penggunaan
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software Arcview GIS dan Map Info. Dengan metode komputerisasi maka

dapat lebih mudah dalam menganalisis informasi maupun pencarian data

geografis sekaligus dalam penyajian data computer

 Metode Wawancara atau interview; Langkah ini dapat diperoleh dengan

melakukan wawancara dengan obyek yang di teliti yakni manusia.

Metode ini dapat di lakukan dengan tanya jawab untuk memperoleh

kelengkapan data dan informasi yang tidak didapatkan dari pengamatan

dilapangan.

 Metode Studi Kepustakaan; Langkah ini di pergunakan untuk

mendapatkan kelengkapan data dari hasil penelitian sebelumnya atau

mengkaji dari konsep atau teori yang berlaku danberkembang saat ini.

4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Gejala, fakta dan kenyataan geografi hakekatnya adalah merupakan informasi

yang bersifata kualitatif namun kesimpulan penelitian geografi harus berbentuk

keputusan yang eksak dan obyektif ke dalam bentuk angka atau kuantitatif.

Dalam analisa geografi di terapkan metode analisis kualitatif (informasi data dari

bentuk gambar, bagan, diagram , potret dan peta) dengan analisa perbandingan,

relasi interelasi, interaksi dan Metode kuantitatif dengan mengolah dan

interprestasi data yang berbentuk angka dengan perhitungan matematik dan

statistik.

Metode dan analisis data penelitian yang merupakan ciri khas geografi adalah :

a. Analisa Lokasi (Letak lokasi absolute dan relative /bujur dan lintang) yang

menunjukkan karakteristik daerah tertentu.

b. Analisa Penyebaran (Pola Penyebaran)

c. Analisa Interaksi dan Difusi Keruangan (pergerakan penduduk, transportasi,

aktivitas ekonomi)
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5. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik Geografi dalam Analisa Data yang di gunakan dalam penelitian geografi

adalah :

a. Teknik Pemetaan; Menggunakan peta sebagai bahan analisis seperti : luas

lokasi penelitian, jarak lokasi, contoh : luas daerah bencana akibat dampak

dari bencana, jarak kota terdekat dengan lokasi bencana, dan lain-lain.

Didalam penelitian geografi selalu menggunakan peta di dalam setiap laporan

yang dibuat, baik lokasi penelitiannya, maupun dalam analisa keruangannya.

b. Teknik Sistem Informasi Geografis; Sistem informasi Geografis merupakan

cara yang paling baik dalam analisis data geografi karena sistim ini

menggunakan untuk berbagai informasi baik data peta maupun data

lapangan atau observasi. Sistem Informasi Geografi ini menggunakan sistim

komputerisasi sehingga sekaligus data di analisis dan menghasilkan data

output yang akan di gunakan oleh seorang peneliti geografi. Hasil dari analisis

berupa peta dan analisis dari input data yang di masukkan ke dalam program

Sistim Informasi Geografi misalnya : Arc View GIS atau Map Info

Teknik Analisis Data
Sumber : https://jalinankata.files.wordpress.com/2015/11/7a.jpg

c. Penarikan kesimpulan hasil penelitian/Laporan penelitian; Merupakan hasil

dari analisa data yang dilandasi oleh masalah dan hipotesa tujuan penelitian

yang bersifat teori (bermanfaat untuk pengembangan keilmuan geografi) dan
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praktis dengan penemuan-penemuan baru yang dapat diterapkan bagi

kepentingan kehidupan manusia.
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C. Rangkuman

Penelitian Geografi merupakan salah satu jenis penelitian yang berkembang saat ini

dengan melakukan penelitian yang sistematis terkontrol empiris, dan penyelidikan kritis

dari proposisi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan antara gejala alam. Studi

geografi berkenaan dengan permukaan bumi (geosfer), alam lingkungan (atmosfer, litosfer,

hidrosfer, biosfer), umat manusia dengan kehidupannya (antroposfer), penyebaran

keruangan gejala alam dan kehidupannya termasuk persamaan dan perbedaan, analisis

hubungan keruangan gejala- gejala geografi di permukaan bumi. Ciri khas penelitian

geografi menekankan pada prinsip, konsep, dan pendekatan kegeografiannya. Langkah yang

ditempuh dalam penelitian geografi diawali dengan perumusan maslah, penetapan tujuan,

membuat hipotesis, menentukan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data

spasial, analisis, dan menerapkannya dalam sebuah kesimpulan.
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D. Latihan

Pilih salah satu jawaban yang benar !

1. Penyusunan penelitian hendaknya dilakukan secara sistematis, artinya ...
A. sesuai dengan urutan prioritas
B. sesuai dengan kehendak hati
C. sesuai urutan langkah-langkah metode ilmiah
D. sesuai dengan logika logis

2. Tujuan dalam mempublikasikan hasil penelitian adalah ...
A. menginformasikan untuk memperoleh ketenaran
B. menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah selesai
C. menginformasikan hasil penelitian kepada pihak lain
D. menggugurkan teori ilmuan lain

3. Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah...
A. membuat judul
B. menetapkan masalah
C. studi pustaka
D. survei data

4. Dalam metoda ilmiah, fakta yang mendukung harus dicari sebab akibatnya pemecahannya
dengan menggunakan ...
A. Hipotesis
B. teknik kualitatif
C. teknik kuantitatif
D. analisis yang logis

5. Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian disebut...
A. metode ilmiah
B. desain penelitian
C. Sintesis
D. Infersi
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !

1. Terangkan perbedaan antara data primer dan data sekunder !

2. Metode-metode apakah yang bisa digunakan untuk penelitian geografi ?
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