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itu, perlu dibangun kecerdasan spasial, salah satunya melalui kegiatan seminar. 

Seminar Nasional Geografi 2016 dilaksanakan agar berbagai kalangan baik 

peneliti, praktisi, dosen, guru, dan mahasiswa dapat bertukar pengalaman dan 

wawasan dalam membangun kecerdasan spasial. 

Kumpulan makalah dalam bentuk prosiding ini merupakan wujud 

ketertarikan dari akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk berkomunikasi dan 

bertukar gagasan. Mudah-mudahan prosiding ini  dapat disebarluaskan dan 

dimanfaatkan, demi tercapainya peningkatan kecerdasan spasial di berbagai 

kalangan. Terimakasih disampaikan kepada Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS 

sebagai pemakalah kunci, Dr.rer.nat. Nandi, S.Pd, MT, M.Sc dan Prof. Dr. Syafri 

Anwar, M.Pd sebagai pemakalah utama, selanjutnya para tamu undangan, dan 

para peserta Seminar Nasional Geografi 2016. Ucapan terima kasih juga ditujukan  

kepada Rektor Universitas Negeri Padang, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

seluruh panitia yang terdiri dari Dosen, Staf Administrasi dan Mahasiswa Jurusan 

Geografi, serta pihak lain yang tidak bisa  kami sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu terselenggaranya  seminar dan terwujudnya prosiding ini. 

Semoga Allah SWT meridhai semua langkah dan perjuangan kita, serta 

berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah. Aamiin. 
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PEMANFAATAN KARTOGRAFI PENGINDERAAN JAUH  

DAN  SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENINGKATAN 

KECERDASAN SPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN 

 

Hartono 

 

Ketua Ikatan Geograf Indonesia (IGI) 

Staf Pengajar Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi  

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; e-mail: hartono.geografi@ugm.co.id  

 

Abstrak: Dukungan teknologi komputer dan teknologi perolehan 

data dan informasi geografis (Kartografi, Penginderaan Jauh, 

Sistem Informasi Geografi) pada kecerdasan spasial bidang 

Geografi dan ilmu serumpun semakin dirasakan kegunaannya. 

Kecerdasan spasial tersebut berbasis pada gambar, peta, chart, maket 

dua dan tiga  dimensi, dan sistem informasi yang dihasilkan oleh 

teknologi tersebut. Peningkatan  tersebut ditunjukkan dengan 

berkembangnya analisis dan kajian spasial bidang Geografi, 

sumberdaya, lingkungan, pengembangan wilayah, sumberdaya 

alam, mitigasi bencana, dengan menggunakan produk teknologi 

informasi geografi tersebut. Kajian spasial dengan obyek bentang 

alam dan hasil buatan manusia memungkinkan para pembelajar dan 

analis untuk mengkaji pola, struktur, dinamika, orientasi ruang dalam 

perubahan dan dinamikanya. Perubahan tersebut merupakan cermin 

peradaban kehidupan yang terjadi di muka bumi. Pengelolaan data 

spasial-geospasial perlu diselenggarakan secara lestari guna 

memenuhi kebutuhan data spasial skala global-detil, untuk 

pengelolaan ruang, termasuk untuk Pendidikan Geografi. Dukungan 

legalitas pengelolaan tersebut telah nyata, antara lain dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata kelola 

Data Geospasial; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Desa; Keppres Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta 

Tematik pendukung tataruang, dan Keppres Nomor 85 Tahun 2007 

tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Kecerdasan spasial 

mendukung proses inventarisasi, pemetaan dan survei data fenomena 

dan obyek geografi. Untuk Pendidikan Geografi, pemahaman tentang 

data dan analisis data Penginderaan Jauh, SIG dan penyusunan data 

dalam bentuk peta menggunakan Kartografi, perlu dikuasai dengan 

baik, yang pada gilirannya dapat membantu proses deteksi, 

indentifikasi, pemetaan, pengukuran, analisis obyek geografi, 

sumberdaya dan lingkungan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

melalui produk-produk utama (citra) dan turunannya (photomap, 

spasio map, orthofoto, peta dasar, peta tematik, digital elevation 

model, sistem informasi spasial). 

Kata Kunci:  Kecerdasan Spasial, Teknologi Informasi Geografi, 

Analisis Geografi 

mailto:hartono.geografi@ugm.co.id
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PENDAHULUAN 

Pada masa kini kebutuhan informasi geografi (litosfer, hidrosfer, atmosfer, 

biosfer, dan antroposfer) makin nyata dalam negara yang sedang membangun 

seperti Indonesia, termasuk kegunaannya untuk Pendidikan Geografi dari 

sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di satu sisi, diyakini bahwa 

informasi geografi sangat penting dalam menunjukan sumberdaya alam dan 

fenomena spasial, tetapi di lain pihak, informasi geografi tersebut belum 

diperoleh, diselenggarakan dan dikelola sebagaimana mestinya, karena belum 

menjadi prioritas dalam sistem pengelolaannya. Dalam melakukan analisis 

terhadap produk spasial diperlukan kemampuan kecerdasan spasial (spatial 

literacy, spatial thinking) yang memadai. Kemampuan tersebut sudah tersedia di 

dalam kecerdasan manusia, namun perlu dilakukan pengenalan secara sistematis 

sehingga kemampuan tersebut menjadi makin baik. 

Produk-produk perundang-undangan terkait basis data spasial yang telah 

diterbitkan oleh pemerintah RI, telah memposisikan informasi geografi sebagai 

substansi yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara NKRI, termasuk 

menunjang Pendidikan Geografi. Produk perundang-undangan tersebut adalah 

PP 10/2000 tentang Ketelitian Peta Tematik Pendukung Tata Ruang, Perpres 

85/2007 tentang Jaring Data Spasial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Tatakelola Informasi Geospasial. Produk tersebut menjadi 

pijakan kuat bagi terselenggaranya pengelolaan informasi geografi guna 

menunjang pemanfaatannya di berbagai bidang pembangunan. 

Dalam kaidah standar internasional, informasi geografi telah diatur dalam 

Geographic Information/ Geomatics, tertuang dalam ISO/TC 211 N 573. Dalam 

ISO tersebut, pengelolaan informasi geografi didukung dengan 10 buah 

teknologi berikut (1) Instrumen Survey Digital, (2) Global Positioning System 

(GPS), (3) Penginderaan   Jauh, (4) Sistem Informasi Geografi (SIG), (5) 

Perangkat Teknik Sistem Spasial, (6) Pengelolaan Database Spatial, (7) 

Kartography Otomasi, (8) Visualisasi, (9) Pemodelan (Modelling), dan (10) 

Analisis Spasial (Spatial Analysis). Sebagian besar teknologi tersebut 

(Penginderaan Jauh, SIG, GPS, Kartografi Otomasi, Basis Data Spasial) 

merupakan keahlian yang perlu dikuasai dalam Pendidikan Geografi, mengingat 

urgensinya dalam membekali para geograf dalam pengelolaan muka bumi. 

Analisis spasial merupakan spatial literacy yang sangat handal guna memahami 

pola, struktur, dinamika, trend, orientasi perubahan spasial muka bumi, yang 

dapat dilaksanakan ketika geografi telah memiliki data spasial yang memadai. 

Kartografi berkaitan erat dengan penyusunan peta, baik peta dasar maupun 

peta tematik. Kajian Geografi kurang memiliki kesan mendalam tanpa didukung 

dengan peta, sehingga sering dikatakan bahwa Geography is Map. Penginderaan 

jauh dapat diartikan sebagai teknik atau ilmu pengetahuan yang menjelaskan 

tentang sesuatu obyek tanpa menyentuhnya (Campell, 1996), yang berkaitan 
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dengan perolehan data dan informasi permukaan bumi menggunakan citra 

dari dirgantara menggunakan energi elektromagnetik (EM).  

Selain energi EM, penggunaan energi magnetik, atau elektrik secara 

terpisah merupakan peluang potensial guna memahami data dalam perut bumi 

(Martin Hale, 2005). Kemajuan teknologi penginderaan jauh sistem satelit 

mampu menyediakan citra penginderaan jauh yang mempunyai resolusi spasial 

(ukuran pixel), resolusi spektral (panjang gelombang) dan resolusi temporal yang 

tinggi, misalnya Satelit Himawari mampu memberikan citra setiap 10 menit. 

Citra penginderaan jauh sebagai salah satu bahan yang bermanfaat dalam 

kecerdasan intelektual, telah dimanfaatkan oleh berbagai bidang ilmu (Geografi, 

Geodesi, Geologi, Geofidika, Meteorologi, Pertanian, Kelautan, dll). Disiplin 

ilmu tersebut telah menjadi pondasi bekerjanya sebuah departemen pemerintahan 

di negeri ini, misalnya kelautan yang diwadahi oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, meteorologi oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi, dll. Dengan 

demikian nampak jelas bahwa kecerdasan spasial sangat mendukung 

pembangunan.  

Sistem Informasi Geografi (SIG) terdiri atas input, penyusunan basis data, 

proses dan output. Sebagai input, semua data spasial dapat digunakan sebagai 

masukannya, yang meliputi peta-peta tersedia, data sensus, hasil penetian, dan 

citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh sebagai data utama dalam SIG 

karena muthakir, yang didukung oleh resolusi temporalnya. Proses magnetik 

(buffer, overlay, transformasi) dapat dilakukan pada basis data untuk 

menghasilkan informasi baru hasil dari pengukuran, pemetaan, pantauan dan 

pemodelan. Hasil tersebut sangat berguna bagi proses Pendidikan Geografi, yang 

obyek utamanya adalah muka bumi, sedikit bawah muka bumi, dan atas bumi 

(litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antropofer). Yunus (2007) mengemukakan 

bahwa analisis spasial dapat dirinci ke dalam pola, struktur, proses, interaksi, 

asosiasi, organisasi, tendensi, perbandingan dan sinergi spasial. Tampilan DEM 

mampu menyajikan relief bukit dan pegunungan secara utuh, yang 

memungkinkan pengguna dengan kecerdasan spasial yang baik, mampu 

melakukan delineasi unit-unit pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan. 

Masing-masing proses tersebut merupakan keunggulan Pendidikan Geografi 

dalam memahami ruang dan dinamika di atasnya, ketika data dan infromasi 

geografi telah disajikan dengan mamadai. Pada uraian berikut, dijelaskan tentang 

Kecerdasan Spasial, Kartografi, Penginderaan Jauh dan SIG, dan kegunaannya 

untuk mendukung kecerdasan spasial guna mendukung pembangunan.  
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PEMBAHASAN 

Kecerdasan Spasial  

Uraian tentang kecerdasan spasial ini disarikan dari Hababa (2013). Istilah 

lain dari kecerdasan spasial adalah kecerdasan visual, kemampuan tilikan ruang, 

kecerdasan logika gambar, dan spatial ability. Mengikuti teori inteligensi ganda, 

kemampuan spasial merupakan bagian dari kemampuan inteligensia. Kecerdasan 

spasial didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi dunia ruang visual secara 

akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Teori Thurstone 

menjelaskan bahwa kecerdasan spasial sebagai kemampuan untuk mengenali 

berbagai hubungan dalam bentuk visual. Menurut Lex Mckee (2008), kecerdasan 

visual/ spasial adalah kemampuan berpikir secara visual dan dalam 3 dimensi, 

kemampuan memvisualisasikan konsep serta hubungan antar konsep. Anastasi 

dan Urbina (2007), menyebutkan sebagai persepsi hubungan spasial atau 

geometris, dan kemampuan visualisasi perubahan posisi atau transformasi. Linn 

dan Petersen menyebutkan sebagai kemampuan keterampilan dalam mewakili, 

mengubah, menghasilkan, dan mengingat simbolik, serta informasi non-linguistik. 

Lohman (1993) menjelaskan bahwa kemampuan spasial sebagai kemampuan 

untuk menghasilkan, menyimpan, mengambil, dan mengubah gambar visual yang 

terstruktur dengan baik. Dengan demikian dapat simpulan bahwa kecerdasan 

spasial adalah kemampuan dalam memvisualisasikan konsep serta hubungan antar 

konsep secara akurat melalui bayangan visual dua dimensi atau tiga dimensi.  

Gunawan (2003, dalam Hababa, 2013) menyebutkan ciri-ciri orang dengan 

kecerdasan visual-spasial yang berkembang baik sebagai berikut:  

1. Belajar dengan cara melihat, mengamati, mengenali wajah, objek, bentuk dan 

warna.  

2. Mampu mengenali suatu lokasi dan mencari jalan keluar.  

3. Mengamati dan membentuk gambaran mental, berpikir menggunakan gambar, 

juga gambar untuk membantu proses mengingat.  

4. Senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual.  

5. Suka mencoret-coret, menggambar, melukis dan membuat patung.  

6. Suka menyusun dan membangun permainan tiga dimensi, serta mampu secara 

mental mengubah bentuk suatu objek.  

7. Mempunyai kemampuan imajinasi yang baik.  

8. Mampu melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda.  

9. Mampu menciptakan representasi visual/ nyata dari suatu informasi.  

10. Tertarik menerjuni karir sebagai arsitek, desainer, pilot, perancang pakaian, 

dan karir lainnya yang banyak menggunakan kemampuan visual.  
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Gunawan (2003, dalam Hababa, 2013) juga menyebutkan bahwa kecerdasan 

visual-spasial meliputi kumpulan dari berbagai keahlian yang terkait. Keahlian ini 

meliputi kemampuan membedakan secara visual, mengenali bentuk dan warna, 

gambaran mental, daya pikir ruang, manipulasi gambar, duplikasi gambar baik 

yang berasal dari diri (secara mental) maupun yang berasal dari luar. Sementara 

itu Lex Mckee (2008) menyebutkan kecerdasan visual spasial seseorang dapat 

teraktifkan ketika membuat jalinan spasial antara objek atau konsep. Beberapa hal 

yang dapat menghubungkan seseorang dengan kecerdasan spasialnya adalah 

kegiatan menggambar, membuat sketsa, mewarnai, memetakan pikiran, membuat 

diagram alur, mengecat, bervisualisasi, berimajinasi dan berangan-angan. 

Lohman (2011, dalam Hababa, 2013) mengidentifikasi setidaknya ada tiga 

faktor sebagai dimensi utama kemampuan spasial. Tiga faktor tersebut dapat 

diuraikan berikut ini: (1) Spatial Relation, terdiri dari tugas-tugas yang 

memerlukan rotasi mental dari suatu obyek baik dalam bidang (2-D) atau keluar 

dari bidang (3-D); (2) Spatial Orientation, melibatkan kemampuan untuk 

membayangkan bagaimana suatu objek terlihat dari perspektif yang berbeda 

dengan reorientasi pengamat; (3) Visualization, berupa tugas-tugas yang memiliki 

komponen figural spasial seperti gerakan atau perpindahan bagian dari gambar, 

dan lebih kompleks daripada hubungan atau orientasi spasial. 

Lohman juga menemukan bukti adanya empat faktor minor yang 

didefinisikan sebagai closure speed (kecepatan pencocokan rangsangan visual 

lengkap dengan representasi memori jangka panjang), perceptual speed 

(kecepatan pencocokan rangsangan visual), visual memory (memori jangka 

pendek dari rangsangan visual), dan kinesthetic (kecepatan membuat diskriminasi 

kiri-kanan). Lohman (1993) menjelaskan beberapa faktor yang diidentifikasi oleh 

Carroll dan beberapa contoh tes yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Visualization 

Kemampuan memanipulasi pola visual, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat 

kesulitan dan kompleksitas dalam bahan stimulus visual yang dapat ditangani 

dengan sukses, tanpa memperhatikan kecepatan solusi tugas.  

2. Speeded Rotation 

Kecepatan memanipulasi pola visual yang relatif sederhana dengan cara apa 

pun (rotasi mental, transformasi, atau sebaliknya).  

3. Closure Speed 

Kecepatan menangkap dan mengidentifikasi pola visual, tanpa mengetahui 

terlebih dahulu bentuk pola, ketika pola disamarkan atau dikaburkan dalam 

beberapa cara.  

4. Closure Flexibility 

Kecepatan mencari, menangkap, dan mengidentifikasi pola visual, mengetahui 

terlebih dahulu apa yang akan ditangkap, ketika pola disamarkan atau 

dikaburkan dalam beberapa cara.  
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5. Perceptual Speed 

Kecepatan mencari pola visual yang dikenal atau secara akurat 

membandingkan satu atau lebih pola, dalam bidang visual dan pola tidak 

disamarkan atau dikaburkan.  

Yilmaz (2009) menjelaskan bahwa banyak perdebatan dikalangan ahli 

mengenai faktor-faktor kemampuan spasial. Sebagaimana dijabarkan oleh Carroll 

di atas tidak terdapat faktor spatial orientation (SO), padahal faktor ini merupakan 

faktor utama dalam kemampuan spasial dan berbeda dengan faktor lainnya. 

Yilmaz juga menambahkan beberapa teori diatas, dengan mengabaikan 

kemampuan spasial dinamis (dynamic spatial abilities) dan kemampuan 

memahami lingkungan (environmental abilities), yang dianggap sebagai 

komponen yang sangat penting dari domain kemampuan spasial. Dynamic spatial 

abilities (DSA) diartikan sebagai kemampuan dalam mempersepsi stimulus 

bergerak, sedangkan environmental abilities (EA) kemampuan dalam 

mengintegrasikan objek-objek alami dan buatan serta permukaan di sekitar 

individu. Secara umum kemampuan spasial dapat digambarkan dengan sebuah 

model komprehensif sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 1. Faktor-Faktor Kemampuan Spasial (Hababa, 2013) 

 

Kecerdasan Spasial untuk Pembangunan  

Spatial literacy merupakan kemampuan berpikir spasial sebagai 

percampuran konstruktif yang meliputi tiga unsur, yakni konsep ruang, alat 

representasi dan proses penalaran (NRC, 2006). Manfaat kecerdasan spasial untuk 

pembangunan diwujudkan dalam bentuk karya nyata komponen pembangunan, 

terutama berkaitan dengan imaginasi, persepsi, representasi dan visualisasi obyek 

pembangunan, baik yang berwujud fisik maupun non fisik. Menurut Association 

of American Geographers (2007), ada 8 komponen spatial literacy fundamental, 

yakni:  
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1. Comparison (kondisi dan koneksi spasial) 

Kemampuan membandingkan bagaimana tempat-tempat mempunyai 

persamaan dan perbedaan. 

2. Aura (spatial aura merupakan zona pengaruh suatu objek ke sekitarnya)  

Kemampuan menunjukkan efek dari kekhasan suatu daerah terhadap daerah 

yang berdekatan. 

3. Region 

Kemampuan mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki kesamaan dan 

mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan.  

4. Hierarchy 

Kemampuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sesuai dengan hirarkhi 

dalam sekumpulan area. 

5. Transition 

Kemampuan menganalisis perubahan tempat-tempat apakah terjadi secara 

mendadak, gradual, atau tidak teratur. 

6. Analogy 

Kemampuan menganalisis apakah tempat-tempat yang berjauhan tetapi 

memiliki lokasi yang sama dan karena itu mungkin memiliki kondisi dan atau 

koneksi yang sama  

7. Pattern 

Kemampuan untuk mengklasifikasi suatu fenomena apakah dalam kondisi 

berkelompok, linier, menyerupai cincin, acak, atau lainnya  

8. Assossiation (korelasi) 

Kemampuan membaca terhadap suatu gejala yang berpasangan yang memiliki 

kecenderungan terjadi secara bersama-sama di lokasi yang sama (yang 

mempunyai pola spasial yang sama). 

Spatial thinking, spatial literacy, spatial ability diterapkan antara lain dalam 

teknologi penginderaan jauh, dimana dalam perkembangannya teknologi ini 

mempunyai nilai terapan yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena penginderaan 

jauh ini dapat diadopsi oleh hampir setiap disiplin ilmu yang mempunyai objek 

studi permukaan bumi (Yunus, 1990). Diantara cabang disiplin ilmu yang banyak 

memanfaatkan penginderaan jauh adalah Geografi, Geomorfologi, Geologi, 

Geodesi, Pedologi, BioGeografi, Geografi Kekotaan, Ekologi, Pertanian dan Ilmu 

Kehutanan. Terapan ilmu-ilmu ini dalam pembangunan sangat nyata, dengan 

berdirinya departemen yang langsung berperan nyata dalam pembangunan. 

Contoh untuk hal ini adalah Ilmu Geografi dan Geodesi pada prosedur kerja di 

Badan Informasi Geospasial, Ilmu Geologi pada operasionaliasi Departemen 

ESDM, Ilmu Pertanian pada Departemen Pertanian, dll. 

Kartografi  

Kartografi adalah seni, ilmu dan teknik pembuatan peta. Peta merupakan 

gambaran dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan pada 

bidang datar menggunakan simbol-simbol tertentu melalui sistem proyeksi peta. 

Pada era pembangunan dewasa ini ketersediaan peta menjadi sesuatu hal yang tak 

dapat ditinggalkan, terlebih-lebih untuk pembangunan fisik. Sebagaimana 
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kemajuan di bidang ilmu dan teknologi yang demikian pesat, wahana atau teknik 

pemetaan pun sudah sedemikian berkembang, baik dalam hal teknik pengumpulan 

datanya maupun proses pengolahannya dan penyajiannya baik secara spasial 

maupun sistem informasi kebumian lainnya. Cakupan wilayah kajiannya pun 

menjadi tidak terbatas, demikian pula wilayah kerjanya. Permasalahan tersebut di 

atas termasuk dalam wilayah kerja atau disiplin ilmu geodesi geomatika.  

Peta mengandung arti komunikasi, artinya merupakan suatu sinyal atau 

saluran antara si pengirim pesan (pembuat peta) dan si penerima pesan (pemakai 

peta). Dengan demikian peta digunakan untuk mengirim pesan, informasi tentang 

realita. Kadang-kadang si pengirim pesan akan menemui kesukaran dalam 

menyampaikan pesannya agar dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Pada 

keadaan ini mungkin gambarlah yang dapat dipakai sebagai sarana dalam 

menyampaikan pesan tersebut kepada si penerima pesan. Agar pesan (gambar) itu 

dapat dimengerti, maka harus ada bahasa yang sama antara si pengirim dan si 

penerima. Disinilah peranan si pembuat peta yang harus bisa memahami apa yang 

hendak disampaikan tersebut dan diterjemahkan kedalam bahasa simbol agar si 

penerima dapat mengerti. Dalam pemakaian bahasa simbol, si pembuat peta harus 

memahami betul masalahnya, bukan hanya dari bentuk simbol itu saja, tetapi juga 

dalam hal penempatannya, arti simbol tersebut, desain atau dengan kata lain 

penyajian secara keseluruhan dari peta itu sendiri agar peta mudah dibaca, mudah 

dimengerti, mudah ditafsirkan, mudah dianalisa, sehingga memberi manfaat 

semaksimal mungkin sesuai maksud dan tujuannya. Contoh produk Kartografi 

disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Peta Kota Padang dan Kampus UNP di Sumatera Barat 
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Penginderaan Jauh  

Dalam memilih sistem penginderaan jauh yang sesuai dengan tujuan 

penerapannya, maka perlu memahami konsep resolusi. Resolusi sangat 

menentukan tingkat kerincian objek, sifat signatur spektral, periode ulang untuk 

monitoring dan tampilan datanya, yang terdiri dari empat resolusi, yaitu: (1) 

Resolusi spektral, (2) Resolusi spasial, (3) Resolusi temporal, dan (4) Resolusi 

radiometrik. Resolusi spasial mencerminkan rincian data tentang obyek yang 

dapat disadap dari suatu sistem penginderaan jauh, dalam bentuk ukuran obyek 

terkecil yang dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra disebut pixel 

(picture element). Resolusi spektral menunjukkan kerincian spektrum 

elektromagnetik yang digunakan dalam suatu sistem penginderaan jauh. Resolusi 

temporal merupakan frekuensi perekaman ulang bagi daerah yang sama oleh suatu 

sistem penginderaan jauh, dan resolusi radiometrik menunjukkan kepekaan suatu 

sistem sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang sampai pada 

sensor tersebut.  

Para interpreter telah terbiasa dengan pengenalan hasil pemotretan tegak 

yang dihasilkan (foto udara). Foto udara makin terkenal ketika digunakan dalam 

Perang Dunia I untuk merekam pergerakan lawan. Foto udara menyajikan gambar 

yang jelas, mudah ditafsirkan dan bermanfaat untuk kajian yang berkaitan dengan 

muka bumi. Berdasarkan jenis film yang digunakan, foto udara dibedakan 

manjadi foto udara pankromatik, inframerah, ultra violet dan ortrokromatik. 

Penginderaan dengan cara ini bersifat manual, baik sistem, data dan cara 

interpretasinya. Sistem hyperspektral (CASI, The MAP), memunculkan fenomena 

baru dalam penginderaan ini, karena sifat spektral obyek dapat dicermati menjadi 

lebih rinci. Small format photography berskala 1:5000 atau lebih besar, biaya 

relatih murah (Rp.200.000,-/Ha), menawarkan produk lain yang lebih kompetitif 

pada era otonomi daerah ini. 

Penginderaan jauh satelit menggunakan satelit sebagai kendaraan untuk 

membawa sensor dalam rangka penginderaan bumi pada ketinggian ratusan 

hingga ribuan kilometer. Penginderaan dengan satelit bersifat otomatik dengan 

sistem orbit sunsynchronous: pemotretan teratur, pengiriman data secara 

elektronik, analisis data secara digital. Jenis satelit yang digunakan untuk 

inventarisasi dan evaluasi dinamika bumi misalnya adalah Landsat (Multispektral 

Scanner, Thematic Mapper), System Pour l'Observation de la Terre (SPOT), 

Marine Observation Satelite (MOS), National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), Geometeorological Satellite (GMS), Barkara, ERS-1, 

JERS-1, ALMAZ-1, IRS, ADEOS. Contoh citra penginderaan jauh disajikan pada 

Gambar 2.  
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Sistem Informasi Geografi  

DeMers (1997) menyatakan bahwa Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah 

seperangkat alat yang memungkinkan kita untuk mengolah data spasial menjadi 

informasi yang berkaitan dan digunakan untuk membuat kebijakan tentang muka 

bumi. Aronoff (1989) memberikan pengertian SIG sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang memiliki 4 kemampuan untuk menangani data spasial, yang terdiri 

dari pemasukan, pengelolaan data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), 

manipulasi dan analisis, serta keluaran (output). Parent (1988, dalam Antenucci et 

al., 1991) menekankan aspek kemampuan GIS untuk menghasilkan informasi 

baru, dengan membatasinya sebagai suatu sistem yang memuat data dengan 

rujukan spasial, yang dapat dianalisis dan dikonversi menjadi informasi untuk 

keperluan tertentu. Parent (1988) menegaskan bahwa kemampuan penting suatu 

SIG adalah analisis data untuk menghasilkan informasi baru.  

Kekuatan dari SIG adalah terbentuknya new spatial information dari hasil 

analisis basis data, melalui berbagai proses yang dapat dilakukan pada SIG, 

seperti: (1) Pemrosesan data atribut (query dan kalkulasi), (2) Pemrosesan data 

grafis (mengubah skala, mengubah sistem proyeksi, rotasi dan translasi, 

pengkondisian (spasial querying), tumpangsusun (overlay), reklasifikasi, jarak 

dan buffer, model elevasi/ medan digital, pemodelan spasial dan kalkulasi data 

grafis); dan (3) Terpadu antara data grafis dan atribut (pengkaitan atribut ke grafis 

dengan simbol area, warna, angka, diagram).  

Kajian dan análisis geografi dengan menggunakan data geospasial makin 

menguat dengan digunakannya análisis kualitatif, kuantitatif, statistik dan Sistem 

Informasi Geografi. Peran penting geografi dikuatkan oleh SIG, yang dengan jelas 

dinyatakan oleh Dangermond, (2011) bahwa the role of geography is a platform 

for understanding the world. GIS is making geography come alive. It condenses 

our data, information, and science into a language that we can easily understand: 

maps. Aplikasi geografi mencakup berbagai bidang pembangunan (pertanian, 

perkebunan, kehutanan, kesehatan terkait lingkungan, industri, jasa, pendidikan, 

dll). Dalam era global, diperlukan data geospasial yang lengkap, baru, akurat dan 

pengelolaan data dan informasi yang mudah diakses. Teknik penginderaan jauh 

dan SIG dapat memberikan solusi tentang pengelolaan data dan informasi 

geografi (air, tanah, iklim, penggunaan lahan, infrastruktur, transportasi, batas 

wilayah pengelolaan, dll).  

Tatakelola informasi geospasial diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2011, yang diikuti dengan peraturan implementatif di bawahnya yang 

memperjelas tahapan operasionalnya. PP 10/2000 mengatur tentang Ketelitian 

Peta Tematik Pendukung Tata Ruang. Keppres 85/2007 mengatur tentang Jaring 

Data Spasial Nasional, lembaga mana memproduksi peta apa. Berbagai SNI telah 

diterbitkan, untuk memberikan panduan tentang kompetensi dan spesifikasi 

produk spasial tertentu. Pemanfaatan data geospasial untuk terapan pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup mencakup 5 M (measurement, mapping, 

monitoring, modeling, dan management). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
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2009, menjelaskan bahwa pengelolaan mencakup 6 kegiatan, mulai dari 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penegakan hukum. Data 

geospasial mestinya mampu digunakan sebagai bukti penegakan hukum 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan 

prinsip sustainability. 

Kecerdasan Spasial dengan Bantuan Kartografi Penginderaan Jauh dan SIG 

untuk Pendidikan Geografi  

Kesadaran tentang pentingnya data dan informasi geografi untuk 

perencanaan pembangunan dan pengendalian dampak yang ditimbulkan telah 

dirasakan oleh semua pihak. Peningkatkan kualitas para pelaksana dan pengendali 

pembangunan untuk mengetahui semua jenis sumberdaya dan pembangunan, serta 

mengetahui lokasi agihannya menjadi hal yang mendesak. Para pelaku tersebut 

perlu memiliki kemampuan spatial thinking, spatial literacy yang memadai, agar 

mampu mengidentifikasi obyek geografi dalam peta, citra dan produk geospasial 

lainnya.  

Data dan informasi geografi dapat diperoleh secara langsung melalui teknik 

pengukuran, sensus ataupun observasi yg perlu waktu dan biaya yang relatif besar. 

Pengolahan citra penginderaan jauh, dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, 

terutama dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan. Manfaat tersebut antara 

lain pada perolehan data dan informasi tentang jenis, luas, distribusi, dan kualitas 

sumberdaya alam dan lingkungan secara cepat, beserta perubahan dan 

dinamikanya. Teknologi informasi geografi memerlukan tenaga dan pelaksana 

yang mampu mengelola citra, interpretasi citra hingga menyajikannya ke dalam 

bentuk peta sumberdaya atau produk digital lainnya. Produk tersebut kemudian 

dapat digunakan sebagai input dalam penyusunan basis data wilayah dan análisis 

spasial yang bermanfaat untuk pengelolaan wilayah.  

Kartografi: Peta Mendukung Kecerdasan Spasial  

Data dasar nasional berisi data dan informasi geografis yang tercakup dalam 

peta Topografi, Rupabumi, Lingkungan Pantai Indonesia, Lingkungan Laut 

Nasional dan Benua Maritim. Sebesar 70% dari wilayah nasional telah 

terselesaikan. Peta tematik yang dibangun di atas data dasar meliputi tematik 

abiotik (geologi, tanah, air, iklim, mineral, laut), biotik (vegetasi) dan data sosial 

ekonomi penduduk. Perolehan data tersebut oleh instansi penghasil data (BPN, 

Puslittanak, Dirjen Geologi, Lemigas, Departemen Kehutanan, Bakosurtanal, 

Jawatan Topografi, Kimpraswil, BMG, BPS, Dirjen Pajak PBB) menggunakan 

data penginderaan jauh dan diolah dengan SIG. PP 10/2000, menjelaskan tentang 

Tingkat Ketelitian Peta Tematik untuk mendukung tataruang wilayah sebagai 

berikut :  
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1. Peta RTRW Nasional minimal 1: 1.000.000.  

Isi : Garis Pantai, Hidrografi lebar minimal 125m, kota, transportasi, batas 

administrasi nama-nama geografis  

2. Peta RTRW Daerah Provinsi, minimal 1: 250.000.  

Isi : Idem, Hidrografi minimal 35m, + kontur 125m, Provinsi Sempit:  

1: 50.000-1:100.000  

3. Peta RTRW Daerah Kabupaten, minimal 1: 100.000.  

Isi : Idem, Hidrografi minimal 15m, + kontur 50m, Kabupaten Sempit:  

1: 50.000-1:25.000  

4. Peta RTRW Daerah Kota, minimal 1: 50.000.  

Isi : Idem, Hidrografi minimal 7m, + kontur 25m, Kota Sempit : 1: 25.000- 

1:10.000  

Isi (1: 25.000): Idem, Hidrografi minimal 5m, kontur 12,5m  

Isi (1: 10.000): Idem, Hidrografi minimal 1,5m, kontur 5m  

 

Data spasial nasional sebagai input terbentuknya basis data spasial nasional 

telah tersedia dalam skala 1:1000.000 dan 1:250.000, sedang skala yang lebih 

besar 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000 masih perlu dikerjakan dengan cara-cara 

yang lebih sistematik, konsisten, dan berkesinambungan. Core data spasial 

merupakan kesepakatan nasional tentang data spasial apa yang harus dimiliki oleh 

setiap unit pengembang basis data spasial. Saat ini perbincangan tentang hal 

tersebut belum final, dengan usulan sebanyak 13 macam data set. Sebagai 

perbandingan data tentang Digital Himalaya berisi hanya 6 macam data spasial, 

dengan melibatkan 8 negara yang memiliki wilayah hulu di Himalaya. Data 

tersebut adalah Topography, Land Use and Land Cover, Infrastructure, Drainage 

Network, Administrative Boundary, and Socio-Economy (Census). Jenis data yang 

diwujudkan dalam bentuk peta, meliputi :  

1. Data Dasar  

geografis, Hidrografi, Topografi, Sarana (Jalan, KA), Ekologis (Rawa, Non 

Rawa), Nama, Bathimetri. Disajikan informasi tepi kartografis: orientasi, 

judul, skala, koordinat (geografis, UTM), inset, legenda, cara membaca, 

sumber data, tahun, grid/ indeks.  

2. Data Tematik Dasar  

Abiotik, Biotik, Cultural, Sumberdaya Lahan, Sumberdaya Air, Sumberdaya 

Hutan, Sumberdaya Mineral/ Batuan, dan Sumberdaya Laut. Data tersebut 

merupakan input data atribut. 

3. Data Tematik Analitik  

Data yang diderivasikan dari data dasar, data tematik dasar (lereng/ DEM dari 

kontur ketinggian; Peta ekosistem; P.liputan lahan + P.Bentuk lahan). 

4. Data Tematik Sintetik 

Data yang merupakan sintesa dari aspek kebumian secara integral; Tataruang 

(biofisik, ideology, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). 
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Penginderaan Jauh: Citra Menyajikan Data Spasial  

1. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Sumberdaya Mineral dan 

Batuan  

Pemanfaatan SIG untuk pemetaan sumberdaya mineral dan batuan dapat 

dicontohkan dengan studi Asadi, H.H. (2000), berjudul The Zarshuran gold 

deposit model applied in a mineral exploration GIS in Iran. Enam model 

pendekatan telah dilakukan untuk melokalisir potensi cebakan emas, dengan 

menggunakan data peta, citra satelit, citra aeromagnetic dan survei lapangan. 

Enam pendekatan tersebut adalah (a) Chemically-reactive host rocks 

(Precambrian shale, limestone), (b) Metal source rocks (serpentinized 

ophiolite), (c) Igneous heat sources (andesite, basalt), (d) Faults (trending 

NW-SE, E-W and NE-SW), (e) Hydrothermal alteration (argillic, iron oxide), 

and (f) Geochemical signature (of orpiment, sphalerite and sulphosalts). 

Tampilan spasial komposit dari masing-masing model tersebut dapat 

menghasilkan alternatif lokasi potensi cebakan emas.  

2. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Sumberdaya Air  

Pemetaan, monitoring dan modeling sumberdaya air telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti di Indonesia. Kekeringan, menyusutnya volume air 

permukaan, pendangkalan danau dan rawa, telah dilaporkan dalam berbagai 

media. Kajian Rawa Biru oleh WWF dan Fakultas Geografi UGM (2003) 

menunjukan fenomena tersebut. Contoh kajian tentang sumberdaya air tanah, 

telah dilakukan oleh Dulbahri (1994) memetakan sumberdaya air tanah di 

DAS Progo dengan menggunakan foto udara inframerah 1:30.000, peta 

tematik dan kerja lapangan. Analisis spasial holistic dengan overlay, dilakukan 

dengan menggunakan berbagai variabel abiotik sebagai input (geologi, 

geomorfologi, tanah, dan liputan lahan) dan mampu menunjukan potensi 

lokasi dan distribusi akuifer.  

3. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Sumberdaya Lahan  

Pemetaan dan evaluasi sumberdaya lahan telah dilakukan oleh Puslitanak 

secara operasional menggunakan foto udara. Pada LREP, kegiatan tersebut 

makin meningkat. Penggunaan lahan dan kerusakan lahan telah dilakukan oleh 

BPN, Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup.  

4. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Sumberdaya Hutan  

Kajian sumberdaya hutan dengan menggunakan SIG telah dilaksanakan 

dengan berbagai pendekatan baik multi spasial, spektral dan temporal. 

Serangkaian data dan informasi seri, multi level dan multi temporal telah 

dilakukan. Pemodelan dan prediksi kondisi hutan di masa depan telah mampu 

disajikan. Fakta menunjukan bahwa hutan berkurang >1 juta Ha per tahun, 

melalui penebangan resmi maupun yang tidak resmi. Peta vegetasi Indonesia 

dari hasi SIG misalnya ditunjukan dengan Peta Yves Laumonier (1986), NFI 

(1991), JAFTA (1990) menggunakan pendekatan ekofloristik, serta Agus 

Siswanto (2008) dengan metode berlapis (stratified). 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 14 
 

5. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kajian Sumberdaya Laut  

Kajian sumberdaya laut oleh Barmawi (2002) dengan menggunakan citra 

CASI (Compact Airborne Spectral Imager) hyperspectral mampu memetakan 

terumbu karang di Kepulauan Seribu. Citra MODIS multispektral telah 

digunakan untuk studi eutrofikasi perairan Teluk Jakarta oleh Sam 

Wouthuysen (2004), yang mampu menunjukan kondisi polusi perairan pada 

berbagai kondisi dan waktu.  

6. Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Perencanaan Pengembangan 

Wilayah 

Evaluasi struktur tataruang dapat dilakukan dengan membandingkan pemetaan 

penggunaan lahan aktual dengan peta tataruang tersedia, yang bermanfaat bagi 

monitoring dan pengendalian penggunaan lahan. Fakta menunjukan bahwa 

alih fungsi lahan dari kawasan vegetatif menjadi kawasan terbangun, semakin 

sulit dikendalikan terutama di Jawa. Satu contoh aplikasi data penginderaan 

jauh untuk perencanaan pengembangan wilayah adalah model penyediaan 

hutan kota, meliputi kegiatan pemetaan, monitoring, dan perencanaannya, 

dengan memperhatikan sumber pencemar, jumlah penduduk dalam proyeksi 

tahun tertentu, eksisting hutan kota, dan kebutuhan hutan kota berdasarkan 

kebutuhan oksigen dan kenyamanan hidup bagi warganya. 

7. Penginderaan Jauh untuk Pemetaan Kelapa Sawit  

Wiratmoko (2014) menjelaskan bahwa peningkatan umur tanaman kelapa 

sawit melalui perubahan pertumbuhan vegetatif diukur melalui Leaf Area 

Indeks (LAI) yang diukur melalui luas daun di setiap pelepah dalam satu 

hektar areal kelapa sawit. Perkembangan penginderaan jauh sejauh ini telah 

memanfaatkan Normalized Different Vegetation Index (NDVI), LAI dan 

tutupan vegetasi (fractional vegetation cover). NDVI merupakan suatu bentuk 

transformasi spektral yang menonjolkan aspek vegetasi seperti kerapatan, 

pertumbuhan vegetatif, indeks luas daun (LAI) dan konsentrasi klorofil 

(Danoedoro, 2012). Chemura (2011) memanfaatkan citra Worldview-2 dalam 

penentuan umur tanaman kelapa sawit dengan metode Object Based Image 

Analysis (OBIA). Fadli (1995) memanfaatkan citra nilai kecerahan SPOT 

terhadap pola spektral umur tanaman kelapa sawit. Kamaruzaman dan Pathan 

(2009) menggunakan airborne hyperspectral sensing dalam pemetaan 

tanaman kelapa sawit secara individu. Kamaruzaman (2009) menggunakan 

airborne remote sensing dalam estimasi tanaman kelapa sawit menghasilkan 

(TM). Manajemen kebun kelapa sawit selama ini belum mengedepankan 

manajemen secara spasial sehingga informasi spasial kondisi pertumbuhan 

tanaman estimasi pertumbuhan vegetatif yang berkaitan dengan produksi 

tanaman belum dapat optimal tersaji. Kondisi pertumbuhan sesuai umur 

tanaman merupakan gambaran pertumbuhan secara vegetatif, sedangkan 

produksi tandan buah segar (TBS) merupakan kemampuan generatif tanaman 

kelapa sawit. Hubungan antara keduanya sangat erat sesuai dengan potensi 

produksi pada setiap umur tanaman.  
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SIG : Tampilan Geosfer Mendukung Kecerdasan Spasial  

SIG merupakan suatu sistem informasi yang dirancang pelaksanaannya 

dengan mendasarkan pada letak spasial atau koordinat geografi. Dengan kata lain, 

SIG merupakan suatu sistem “data base” yang memiliki kemampuan tertentu 

untuk data yang bereferensi spasial dan juga merupakan serangkaian proses kerja 

dengan data spasial dan atribut. Star and Estes (1990) menyatakan bahwa 

pemahaman terhadap lingkungan alam dan gejala-gejalanya (termasuk bencana 

alam) dapat dilakukan dengan menerapkan konsep empat M. Empat M tersebut 

adalah pengukuran (measurement), pemetaan (mapping), pantauan (monitoring) 

dan pembuatan model (modeling). Data penginderaan jauh merupakan input 

penting pada SIG karena datanya muthakir, lengkap dan cepat diperoleh. 

Basis data spasial merupakan sekumpulan data spasial yang terdiri dari 

beberapa tema (layer) yang memiliki kesamaan, (hidrografi, topografi, 

perhubungan, liputan lahan, toponimi). Penyusunan basis data telah diatur dan 

sebaiknya mengkuti ketentuan yang berlaku, antara lain PP Nomor 10 Tahun 2000 

yang berisi tentang Kerincian Peta Tematik untuk mendukung tataruang, Perpres 

Nomor 85 2007 tentang Jaring Data Spasial Nasional, Rancangan Undang-

Undang Tata Informasi Geospasial (Undang-Undang Tata Informasi Geografi), 

Bab X Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Hidup, SNI terbitan BSN yang telah menghasilkan lebih dari 10 

standar penyusunan Peta Dasar; dan ISO TC 211 Geographic Information/ 

Geomatics. Contoh aplikasi SIG yang meliputi 4M, dimana M pertama adalah 

Measurement; misalnya pengembangan pemodelan SIG utk mengukur volume 

banjir DKI. Berikutnya adalah Mapping: pemetaan curah hujan dari data satelit, 

kemudian Monitoring; monitoring limbah Freeport dalam konteks kelestarian 

lingkungan di lowland; dan Modeling, misalnya site selection area permukiman 

yang lestari untuk penduduk pra sejahtera.  

Kecerdasan Spasial dalam Mendukung Kompetensi Pendidikan Geografi  

Kompetensi Pendidikan Geografi pada tingkat sekolah menengah, menurut 

Depdiknas (2003) memiliki rambu-rambu pendidikan, seperti dalam pembelajaran 

Geografi memperhatikan aspek keruangan, kelingkungan dan kompleks wilayah. 

Pengorganisasian materi dimulai dari pengenalan fenomena geografis dengan 

memanfaatkan bentang alam sekitarnya sebagai sumber informasi geografis. 

Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, Geografi mengembangkan 

sistem informasi dari yang konvensional ke dalam penyajian mutakhir dalam 

bentuk teknologi sistem informasi geografis. Siswa diharapkan secara bertahap 

melakukan penyesuaian dalam penyajian informasi geografis mulai dari 

mendeskripsi ulang dan menggambar ulang dengan bantuan berbagai alat 

sehingga mampu menuangkan gagasan dalam bentuk peraga. 

Kompetensi Pendidikan Geografi pada Sekolah Menengah Umum kelas XI 

dan XII baik IPA maupun IPS disajikan pada uraian berikut ini. Uraian tersebut 

disitir dari Kurikulum 2004 untuk sekolah tersebut, yang dikeluarkan oleh 
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Depdiknas (2003). Uraian yang dicetak miring adalah kompetensi yang langsung 

berhubungan dengan Kartografi, Penginderaan Jauh dan SIG.  

Program: Ilmu Alam Kelas: XI 

Standar Kompetensi 1: Kemampuan mengevaluasi gejala sosial di muka bumi, 

interaksinya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan.  

1.1 Kemampuan memprediksi dinamika perubahan biosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi: 

a. Mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi.  

b. Menganalisis persebaran flora dan fauna di indonesia.  

c. Mengidentifikasi kerusakan flora dan fauna serta dampaknya terhadap 

kehidupan. 

1.2 Kemampuan memprediksi dinamika perubahan antroposfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi:  

a. Menganalisis komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis 

kelamin. 

b. Menghitung pertumbuhan penduduk suatu wilayah.  

c. Menyajikan informasi kependudukan melalui peta, tabel, dan grafik/ 

diagram. 

1.3 Kemampuan menyimpulkan informasi tentang persebaran, pola, dan 

hubungan antar obyek geografi melalui peta dan citra penginderaan jauh:  

a. Mengidentifikasi persebaran obyek geografi (fisik, sosial) melalui peta 

dan citra penginderaan jauh.  

b. Mengidentifikasi pola dan hubungan spasial obyek geografi (fisik, 

sosial).  

c. Mengidentifikasi bentang alam dan bentang budaya melalui peta dan 

citra penginderaan jauh.  

d. Menghitung luas bentang budaya (pemukiman, perkebunan, dan 

hutan). 

e. Menganalisis pola dan hubungan spasial antar obyek geografi. 

1.4 Kemampuan memprediksi persebaran lokasi sumber daya alam di 

Indonesia dan pemanfaatannya: 

a. Menganalisis potensi sumber daya alam dan persebarannya.  

b. Mengevaluasi cara pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  

c. Memberi contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi.  

 

Program: Ilmu Alam Kelas: XII  
Standar Kompetensi 1: Kemampuan menganalisis lokasi industri dan 

perkembangan wilayah serta menginformasikannya dengan menggunakan konsep 

wilayah dan grafikasi  

1.1 Kemampuan menerapkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam kajian 

Geografi: 

a. Menguraikan konsep dasar dan tahapan kerja SIG. 

b. Menguraikan pengoperasian SIG secara konvensional.  
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c. Memberi contoh penerapan SIG dalam kajian Geografi.  

1.2 Kemampuan menerapkan konsep dasar perwilayahan.  

a. Membedakan wilayah formal dan fungsional (nodal). 

b. Membuat perwilayahan berdasarkan fenomena geografis di lingkungan 

setempat.  

c. Mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan.  

d. Memberi contoh perwilayahan secara formal dan fungsional.  

e. Menentukan batas wilayah pertumbuhan. 

  

Program: Ilmu Sosial Kelas: XI  

Standar Kompetensi 1: Kemampuan menganalisis gejala sosial di muka bumi, 

interaksinya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan perkembangan wilayah.  

1.1 Kemampuan memprediksi dinamika perubahan biosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi: 

a. Mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi.  

b. Menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia.  

c. Mengidentifikasi kerusakan flora dan fauna serta dampaknya terhadap 

kehidupan.  

1.2 Kemampuan memprediksi dinamika perubahan antroposfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi: 

a. Menyajikan informasi kependudukan melalui peta, tabel, dan grafik/ 

diagram. 

b. Mengidentifikasi persebaran obyek geografi (fisik, sosial) melalui peta 

dan citra penginderaan jauh.  

c. Mengidentifikasi pola dan hubungan spasial obyek geografi (fisik, 

sosial).  

1.3 Kemampuan memprediksi persebaran lokasi sumber daya alam di 

Indonesia dan pemanfaatannya:  

a. Mengidentifikasi bentang alam dan bentang budaya melalui peta dan 

citra penginderaan jauh.  

b. Menghitung luas bentang budaya (pemukiman, perkebunan, dan 

hutan). 

c. Menganalisis pola dan hubungan spasial antar obyek geografi.  

d. Menganalisis potensi sumber daya alam dan persebarannya.  

e. Mengevaluasi cara pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  

f. Memberi contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip 

ekoefisiensi. 

 

Program: Ilmu Sosial Kelas: XII  

Standar Kompetensi 1: Kemampuan menggunakan konsep wilayah dan grafikasi 

dalam memahami lokasi, pola, penyebaran, dan hubungan antar obyek geografi.  

1.1 Kemampuan menerapkan Sistem Informasi Geografis dalam kajian 

Geografi: 

a. Menguraikan konsep dasar dan tahapan kerja SIG.  

b. Menguraikan pengoperasian SIG secara konvensional.  



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 18 
 

c. Memberi contoh penerapan SIG dalam kajian Geografi.  

1.2 Kemampuan mengevaluasi lokasi industri dan persebarannya.  

a. Mengklasifikasikan industri berdasarkan kriteria tertentu.  

b. Menentukan lokasi industri atas dasar bahan baku, pasar, biaya angkut, 

tenaga kerja, modal, teknologi, peraturan, dan lingkungan.  

Memperhatikan kompetensi pendidikan SMU tersebut diatas, maka contoh 

aplikasi PJ/SIG dalam penerapan pendekatan spasial untuk Pendidikan Geografi 

antara lain: (1) Identifikasi langsung obyek geografi pada citra dan peta, (2) 

Menghitung luas dan menyajikan sebarannya, (3) Memahami kerja SIG secara 

teknis, (4) Membuat gambar, tabel, diagram, peta dengan SIG, (5) Analisis 

potensi sumberdaya dan lingkungan, dan (6) Penyusunan atlas.  

Identifikasi Langsung Obyek Geografi Pada Citra Dan Peta  

Identifikasi langsung obyek geografi sebagai proses membaca dan analisis 

spasial obyek geografi dapat dilakukan pada citra dan peta, baik melaui produk 

statik maupun dinamik. Tingkat kesulitan identifikasi tersebut adalah (1) 

Penggunaan lahan/ liputan lahan, vegetasi, hutan, (2) Hidrologi, geologi, 

geomorfologi, (3) Tanah, (4) Laut, dan (5) Fenomena sosial ekonomi, budaya 

penduduk. Gambar 3 menyajikan sebuah peta hasil identikasi langsung hutan 

mangrove di Sidoarjo Jawa Timur. 

 
Gambar 3.  Delineasi Kecerdasan Spasial pada Citra. Pemberian batas tersebut 

menunjukan adanya fragmentasi lahan, yang berciri kontinyu dan 

diskontinyu (terpecah dan terpisah dari habitatnya (Suprajaka, 2012) 
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Menghitung Luas dan Menyajikan Sebarannya  

Produk dari citra dapat berupa photomap, spasiomap, orthofoto, peta dasar, 

peta tematik yang kesemuanya mudah menyajikan data luas dan persebarannya 

dengan teliiti. Semua lini pendidikan perlu keterampilan dalam melakukan 

ekstraksi informasi ini, agar data yang diperoleh dapat membantu analisis spasial 

geografi. Contoh untuk hal ini diberikan pada Tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Kronologis Kejadian Fragmentasi Lahan Basah di Sidoarjo 

 
Sumber: Suprajaka, 2012 

Memahami Kerja SIG Secara Teknis  

Kerja SIG seperti halnya sistem komputer yang lain, memerlukan 

ketrampilan khusus, yang harus memiliki pengetahuan tentang hardware, 

software, data dan standart operation dalam sistem informasi. Tersedia 3 

tingkatan dalam kerja ini yang terdiri dari operator, analis, manager. Pendidikan 

sampai dengan tingkat diploma, sebaiknya diarahkan pada skill ketrampilan pada 

level operator. Pendidikan jenjang S1, diorientasikan sebagai analis.  

Membuat Gambar, Tabel, Diagram, Peta dengan SIG  

Gambar berupa peta, tabel, diagram, tampilan visualisasi multimedia dapat 

disajikan dengan SIG, baik statik maupun dinamik. Presentasi spasial obyek 

geografi dapat diwujudkan dengan baik melalui perangkat ini. Untuk itu 

memerlukan ketrampilan yang perlu dilatih dengan teratur. Pembangunan 

laboratorium SIG merupakan langkah yang tepat di semua lini Pendidikan 

Geografi yang membutuhkan.  

Analisis Potensi Sumberdaya dan Lingkungan  

Agar mampu menganalisis potensi sumberdaya, maka pengetahuan tentang 

sumberdaya tersebut harus dikuasai. Analisis potensi sumberdaya lahan harus 

menguasai ilmu tanah, geomorfologi, pedologi dan edafologi. Analisis potensi 

sumberdaya air harus menguasai dan paham hidrologi, geohidrologi, meteorologi, 

klimatologi, dan kriologi. Analisis potensi sumberdaya hutan harus paham ilmu 

kehutanan, botani, dan biologi. Analisis potensi sumberdaya mineral dan batuan 

harus mahir dalam ilmu geologi, geofisika, pertambangan, dan seismografi. 
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Analisis potensi sumberdaya laut harus menguasai oceanografi dan klimatologi. 

Melalui produk geospasial, pemahaman ilmu-ilmu tersebut makin mudah. 

Penyusunan Atlas  

Data dan informasi sumberdaya dan lingkungan yang dikemas dengan baik 

dalam bentuk atlas, merupakan bahan ajar yang amat berguna bagi anak didik. 

Penyajian gambaran muka bumi (sungai, gunung, ngarai, danau, kota, desa, hutan, 

perkebunan) melalui foto udara, citra satelit 2 dan 3 dimensi dikemas dalam atlas 

manual dan digital, sangat membantu pemahaman tentang sumberdaya dan 

lingkungan. Selain berbentuk atlas, bentuk penyajian data spasial tersebut dapat 

berbentuk denah, maket, poster, peta, peta foto, ortofoto, spasiomap, dan tayangan 

multimedia statik dan dinamik. Produk tersebut dapat meningkatkan pemahaman 

tentang sumberdaya dan lingkungan dan pada gilirannya akan dapat 

menumbuhkan rasa cinta tanah air. Hal ini merupakan perekat rasa persatuan dan 

dapat berpengaruh dalam mencegah disintergrasi bangsa.  

Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang SIG  

SDM dalam bidang penginderaan jauh meliputi SDM yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan di bidang: (1) wahana (platform), (2) sensor, (3) 

sistem pengiriman data, (4) sistem penerimaan data, (5) pengolahan data, (6) 

diseminasi data dan (7) aplikasi data. Di Indonesia, SDM pada ketujuh bidang 

tersebut belum berkembang secara merata. SDM di bidang 7 yaitu aplikasi data 

lebih banyak ditekuni dibanding SDM pada bidang-bidang lain. Untuk itu 

pengembangan SDM untuk masing-masing bidang perlu digalakan dengan 

memperhatikan porsi masing-masing. Pengembangan SDM penginderaan jauh 

perlu diperhatikan mengingat kaitan yang erat antara penginderaan jauh dengan 

SIG dan ilmu geomatika lainnya. 

KESIMPULAN 

 Kecerdasan spasial merupakan prasyarat penting dalam analisis produk 

geospasial yang dihasilkan oleh Teknologi Kartografi Penginderaan Jauh dan SIG. 

Kecerdasan spasial perlu dilatih agar para geograf mampu menerapkan analisis 

spasial terhadap data dan citra spasial, yang kini makin marak. Aplikasi data 

tersebut mencakup bidang-bidang Geografi, sumberdaya, lingkungan, 

pengembangan wilayah, sumberdaya alam, mitigasi bencana alam, dll. Kajian 

spasial memungkinkan para analis untuk mengkaji pola, struktur, dinamika, 

orientasi ruang dalam perubahan dan dinamikanya. Analisis spasial dapat dirinci 

ke dalam pola, struktur, proses, interaksi, asosiasi, organisasi, tendensi, 

perbandingan dan sinergi spasial.  

Kartografi Penginderaan Jauh dan SIG telah makin nyata berperan sangat 

penting dalam kajian pembangunan nasional dengan melalui dukungan produk-

produk yang dihasilkan. Produk tersebut (photomap, spasiomap, orthofoto, foto 

udara, radar citra satelit, peta tematik, peta dasar, sistem informasi spasial), yang 
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dilengkapi dengan survei dan uji medan, mampu memberikan hasil pemetaan, 

monitoring dan pemodelan dengan kualitas yang memadai. Untuk keperluan 

pendidikan, manfaat Kartografi Penginderaan Jauh dan SIG menyajikan basis data 

dan informasi geografi yang sangat nyata, terutama untuk deteksi, indentifikasi, 

pemetaan, pengukuran, analisis obyek geografi, sumberdaya dan lingkungan. 

Pendidikan Geografi di semua lini dapat memanfaatkan teknologi informasi 

Geografi ini dengan pilihan-pilihan aplikasi yang bervariasi sesuai dengan 

kompetensinya.  
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Abstrak: Pendidikan Abad 21 sebagai awal dari perumusan 

pembelajaran yang bertujuan membentuk karakter peserta didik yang 

mempunyai keterampilan karir dan kehidupan, keterampilan 

pembelajaran dan inovasi, dan keterampilan dalam menggunakan 

media teknologi dan komunikasi. Sedangkan pembelajaran Geografi 

menekankan kepada tujuan agar peserta didik dapat memahami pola 

spasial, mempunyai ketrampilan dasar dalam mendapatkan informasi, 

menampilkan perilaku peduli lingkungan, dan menampilkan perilaku 

cinta tanah air. Kondisi tersebut dapat diinternalisasi melalui 

kecerdasan spasial yang dimiliki seseorang. Kecerdasan spasial ini 

berhubungan dengan perilaku seseorang terhadap lingkungan tempat 

dia berada. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengekplorasi 

kecerdasan spasial hubungannya dengan pembelajaran Geografi, 

dalam hal ini yaitu bagaimana peserta didik dapat menggunakan media 

peta, data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dalam pembelajaran Geografi dan IPS. Sesuai dengan karakter 

Geografi sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan interaksi 

antara manusia dan lingkungannya. 

Kata Kunci:  Kecerdasan Ruang, Penggunaan Media Pembelajaran 

Geografi, Peta, Penginderaan Jauh dan SIG 

 

PENDAHULUAN 

 Saat ini kehidupan manusia hampir seluruhnya dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan manusia dalam bentuk 

informasi dan komunikasi. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini sangat berguna, 

terutama mengantarkan dunia pendidikan pada masa pengetahuan. Hal ini 

diakibatkan oleh adanya akselerasi dalam pengetahuan. Selain itu penemuan dan 

penelitian semakin berkembang sehingga menambah khasanah keilmuan dalam 

kehidupan yang semakin beragam dan menyebar dengan cepat ke semua lapisan 

masyarakat dunia. Kebutuhan akan penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi ini jelas menyebabkan orang semakin kreatif. Kreativitas itu terbangun 

seiring perkembangan manusia di dunia. Beberapa temuan baru memberikan 
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indikasi bahwa ilmu pengetahuan menjadi alat bagi manusia dalam memenuhi 

hasrat menaklukan dunia. Jika dunia sudah digenggaman, maka apapun itu dapat 

tercipta. Namun, hal ini membawa konsekuensi bagi eksistensi manusia itu 

sendiri, khususnya bagi lingkungan tempat manusia tinggal.  

Lingkungan sebagai tempat dimana manusia berinteraksi satu sama lain, 

baik dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Terbinanya hubungan 

yang harmonis antara manusia dan lingkungannya akan menyebabkan 

keseimbangan dalam kehidupan. Namun pada kenyataannya manusia cenderung 

mengeksploitasi lingkungan untuk pemenuhan kehidupannya. Hal ini 

menyebabkan ketidakseimbangan ekologis terjadi. Infomasi mengenai lingkungan 

tempat manusia hidup, dapat diketahui dengan adanya media yang tepat. Media 

dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Dengan bantuan teknologi dan 

informasi yang ada saat ini maka manusia dapat mengenal lingkungan lain selain 

lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan ini tentunya akan membuka wawasan tentang 

keberadaan ruang disuatu tempat. Kemampuan untuk mengenali tempat dan lokasi 

ini dikenal dengan istilah “kecerdasan ruang”. 

Kecerdasan ruang diartikan sebagai representasi dari kecerdasan manusia 

mengenal secara visual tempat dia berada yang digambarkan melalui pemetaan 

kognitif. Dalam kajian Geografi, kecerdasan spasial adalah kombinasi dari 

berbagai kemampuan untuk melihat dunia (secara visual), untuk melakukan 

transformasi berdasarkan persepsi awal seseorang, dan untuk menciptakan aspek 

pengalaman visual seseorang. Kemampuan ini penting untuk kelangsungan hidup 

di lingkungan di mana manusia dapat bergerak dan mengeksplorasi 

lingkungannya. Peta mental atau grafik merupakan bantuan berharga dalam proses 

ini. 

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi kecerdasan spasial dalam 

pembelajaran Geografi, terutama bagaimana pemanfaatan berbagai macam media 

sebagai representasi informasi spasial dalam pembelajaran Geografi dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Media yang dimaksud adalah Peta, Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Selain itu, pembahasan mengenai 

pembelajaran Abad 21 menjadi bagian dari pembelajaran masa kini, terutama 

fokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mengkaji topik-

topik dalam pembelajaran Geografi, yang merupakan ciri khas pembelajaran 

Geografi, sehingga akhirnya didapatkan kesimpulan mengenai pembelajaran 

Geografi yang efektif. 

METODE PENELITIAN 

 Dalam pembelajaran Geografi dan IPS, keberadaan individu dalam sebuah 

lingkungan sangat penting. Beberapa kajian dan diskusi mengenai hal ini menjadi 

acuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kemampuan individu dalam 

orientasi wilayahnya terutama pada sisi kecerdasan spasial yang dimiliki. Dalam 

hal ini, bagaimana individu bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya, 
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terutama lingkungan spasial tempat mereka tinggal. Penelitian ini bersifat 

eksploratif, sehingga metode yang digunakan adalah investigasi dan kajian 

literatur yang mendalam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Abad 21 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran Abad 21, maka Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengembangkan kurikulum baru 

bagi level pendidikan dasar dan menengah dengan mengadaptasi konsep 

pendidikan Abad 21. Dengan menggunakan konsep adalah 21st Century Skills, 

Scientific Approach dan Authentic Assesment (BSNP, 2004: 44). Konsep Pertama: 

Keterampilan dan Pengetahuan Abad 21 (21st Century Skills). Skema ini 

menyajikan pandangan menyeluruh tentang keterampilan dan pengetahuan peserta 

didik Abad ke-21. Ada tiga subjek inti pendidikan Abad 21, yaitu: (1) Life and 

Career Skills, (2) Learning and Innovations Skills 4Cs, and (3) Information, 

Median and Technologi Skills. 

 
Gambar 1. Skema Keterampilan - Pengatahuan Abad 21 

Sumber: Center for 21st Century Skills, 2016 

1. Life and Career Skills 

Life and Career skills (keterampilan hidup dan berkarir), meliputi: (a) 

Fleksibilitas dan adaptabilitas: peserta didik memiliki kemampuan 

mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam 

kelompok; (b) Memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri: peserta didik 

memiliki kemampuan mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen 

dan menjadi peserta didik yang dapat mengatur diri sendiri; (c) Interaksi sosial 

dan antar-budaya: peserta didik memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja 

secara efektif dengan kelompok yang beragam; (d) Produktivitas dan 

akuntabilitas: peserta didik mampu mengelola projek dan menghasilkan 

produk; dan (e) Kepemimpinan dan tanggungjawab: peserta didik mampu 

memimpin teman-temannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat luas. 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 26 
 

2. Learning and Innovation Skills 

Learning and Innovation skills (keterampilan belajar dan berinovasi) meliputi: 

(a) Berpikir kritis dan mengatasi masalah: peserta didik mampu mengunakan 

berbagai alasan (reason) seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi; 

menggunaan cara berpikir sistem; membuat keputusan dan mengatasi 

masalah; (b) Komunikasi dan kolaborasi: peserta didik mampu berkomunikasi 

dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya; 

dan (c) Kreativitas dan inovasi: peserta didik mampu berpikir dan bekerja 

secara kreatif. 

 

3. Information Media and Technology Skills 

Keterampilan teknologi dan media informasi (Information Media And 

Technology Skills), meliputi: (a) Literasi informasi: peserta didik mampu 

mengakses informasi secara efektif (sumber informasi) dan efisien 

(waktunya); mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan 

kompeten; mengunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif 

untuk mengatasi masalah; (b) Literasi media: peserta didik mampu memilih 

dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi; dan (c) 

Literasi ICT: peserta didik mampu menganalisis media informasi dan 

menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi. Pendukung 

pencapaian pendidikan Abad 21 tersebut di atas dikembangan framework 

seperti pada Gambar 1. Unsur-unsur yang diuraikan di bawah ini adalah 

standar yang diperlukan untuk memastikan peserta didik memiliki penguasaan 

ketrampilan pengetahuan Abad ke-21, yaitu: (a) Standarisasi Penilaian; (b) 

Kurikulum; (c) Pengembangan Profesionalisme Pendidik; dan (d) 

Pembelajaran Inovatif. 

 

Sumber: Center for 21st Century Skills (2016) 

Gambar 2. Hasil Pendidikan Abad 21 dan Sistem Pendukung 
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Perkembangan dunia Abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam proses 

pembelajaran. Kondisi Abad 21 menuntut setiap orang harus memiliki minimal 

empat kompetensi dasar, yakni: 

1. Kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan (Critical Thinking) 

2. Kreativitas (Creativity) 

3. Keterampilan berkomunikasi (Comunication) 

4. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain (Collaboration) 

Empat kompetensi tersebut menjadi penting dalam memasuki kehidupan 

Abad 21 dan sekolah dituntut mampu menyiapkan peserta didik memasuki Abad 

21. Sebuah organisasi bernama Partnership for 21st Century Learning 

mengakomodasi masukan dari guru, ahli pendidikan, dan para pengusaha di 

Amerika Serikat dengan mengusulkan suatu gagasan Framework for 21st Century 

Learning. Dokumen tersebut menggambarkan kebutuhan kompetensi yang harus 

dikuasai oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan Abad 21. Geografi 

merupakan salah satu materi esensial yang perlu diajarkan kepada peserta didik 

dan urgensinya sejajar dengan mata pelajaran lain, seperti bahasa Inggris, seni, 

matematika, ekonomi, dan sains. Ruang lingkup kompetensi geografi yang 

direkomendasikan terdiri atas tiga kelompok, dimana kemampuan tersebut berlaku 

umum dan setiap mata pelajaran di sekolah disarankan untuk memenuhi semua 

kemampuan sesuai bidang keahlian masing-masing, yaitu: 

1. Keterampilan belajar dan inovasi, yaitu kreativitas dan inovasi, berpikir kritis 

dan penyelesaian masalah, komunikasi dan bekerja sama. 

2. Keterampilan dalam bidang informasi, media, dan teknologi yang meliputi 

literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

3. Life skills serta karier yang meliputi fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif dan 

self-direction, keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan 

akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab.  

Geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal berbagai gejala 

dan peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik lingkungan fisik maupun terkait 

dengan makhluk hidup beserta permasalahannya, merupakan mata pelajaran yang 

relevan dalam ikut serta mengatasi masalah dunia. Di sejumlah negara, Geografi 

telah ditempatkan sebagai mata pelajaran inti dan hasil kajian Geografi telah 

banyak membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. 

Pendapat ini tidak terlalu berlebihan karena geografi di negara maju telah 

diajarkan pada jenjang persekolahan dengan tujuan untuk memperkenalkan letak, 

luas, iklim, sosial, budaya, dan potensi wilayah negara kepada peserta didik sejak 

dini. Bahkan Kurikulum Geografi telah dirancang untuk memperkenalkan 

keseluruhan potensi sumber daya alam untuk menopang kehidupan manusia di 

negara masing-masing. Di Indonesia, Mata Pelajaran Geografi diberikan pada 

jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai bagian 
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integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sedangkan pada tingkat satuan 

pendidikan menengah (SMA) diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri dan 

dikelompokkan pada rumpun Mata Pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial 

sehingga kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas 

manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam dan lingkungan fisik pada tingkat 

lokal, nasional, maupun global. 

Topik-Topik dalam Pembelajaran Geografi 

Bidang kajian Geografi meliputi aspek dan proses di bumi, hubungan kausal 

antara faktor keruangan, manusia dan lingkungannya yang diarahkan untuk dapat 

berkontribusi terhadap pembangunan baik pada skala lokal, nasional, maupun 

internasional. Selanjutnya pada Abad 21, pembelajaran Geografi memiliki 

pengayaan pada aspek tujuan, dengan acuan pada dokumen Framework for 21st 

Century Learning, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam buku inspirasi 

pembelajaran dan penilaian telah menyusun tujuan mata pelajaran Geografi yaitu 

agar peserta didik mampu: 

1. Berpikir kritis dan mampu mengatasi masalah kaitannya dengan perubahan 

ruang di permukaan bumi, kerusakan dan upaya pelestarian lingkungan hidup, 

persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam, serta berbagai dampak 

perubahan akibat proses geosfer baik dalam konteks lokal, nasional, maupun 

global. 

2. Mencipta dan memperbarui kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial 

sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kesejahteraan manusia yang dikelola secara arif dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai toleransi terhadap keragaman budaya bangsa. 

3. Melek teknologi informasi, media, dan komunikasi terkait dengan pengelolaan 

peta, citra penginderaan jauh, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang 

dapat diaplikasikan sebagai alat analisis geografi untuk pengambilan 

kebijakan dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. 

4. Belajar secara kontekstual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

memahami permasalahan ruang dan interaksi lingkungan fisik dan sosial 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

5. Bekerja sama dan berkomunikasi untuk terjalinnya hubungan (koneksi) 

antarruang dalam lingkungan lokal, nasional, maupun internasional dengan 

tetap menunjukkan perilaku cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, 

dan bertanggung jawab terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan mata pelajaran Geografi, ruang lingkup 

materi dikelompokkan menjadi tujuh topik sebagai berikut: 

1. Literasi keruangan dan keterampilan geografi yang meliputi pengetahuan 

dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya 

adalah memperkenalkan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan 

pendekatan geografi. 
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2. Geografi fisik yang meliputi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, 

dinamika litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer (geosfer) serta dampaknya 

terhadap kehidupan. Kajian Geografi fisik ini akan disintesiskan dengan aspek 

lainnya dan direpresentasikan dalam bentuk visual, verbal, matematis, digital, 

dan kognitif (peta pikiran). 

3. Geografi manusia yang meliputi dinamika kependudukan di Indonesia dan 

keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan pola 

sebaran, keunikan, dan proses interaksinya untuk menjaga kerukunan bangsa. 

Kajian Geografi manusia juga disintesiskan dengan aspek lainnya serta 

direpresentasikan dalam bentuk visual, verbal, matematis, digital, maupun 

kognitif. 

4. Interaksi lingkungan yang meliputi kondisi wilayah Indonesia, sebaran sumber 

daya alam Indonesia, dan mitigasi serta adaptasi bencana alam berdasarkan 

nilai kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. 

5. Geografi Regional yang meliputi konsep wilayah dan pewilayahan, pola 

persebaran dan interaksi spasial desa-kota, dan regionalisasi fenomena 

Geografi di dunia. Kajiannya akan diarahkan pada konteks integrasi dalam 

tempat, interdependensi antartempat, dan interdependensi antarskala. 

6. Pemanfaatan Geografi yang meliputi pemanfaatan peta, penginderaan jauh, 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pengembangan jaringan transportasi, 

tata guna lahan, kesehatan lingkungan, dan potensi bencana. Kompetensi yang 

diharapkan muncul adalah peserta didik mampu menampilkannya dalam 

bentuk visual, verbal, matematis, digital, maupun dalam pola pikir (kognitif). 

7. Koneksi global dan pengelolaan perubahan yang meliputi konektivitas 

perdagangan internasional (pergerakan barang, jasa, modal atau tenaga kerja, 

transfer teknologi, dan informasi) di negara maju dan negara berkembang. 

Berdasarkan ruang lingkup materi tersebut, persebaran materi pokok Geografi 

pada jenjang SMA adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Materi Pokok dan Jumlah Jam Pelajaran Kelas X 

No. Materi Pokok 

Jumlah 

Jam 

Pelajaran 

1 Pengetahuan Dasar Geografi  12 

2 Pengetahuan Dasar Pemetaan  12 

3 Langkah-langkah Penelitian Geografi  12 

4 Bumi Sebagai Ruang Kehidupan  18 

5 Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan  15 

6 Dinamika Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan  18 

7 Dinamika Hidrosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan  18 

Jumlah 105 

Sumber: Kemendikbud, 2016 
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Tabel 2. Materi Pokok dan Jumlah Jam Pelajaran Kelas XI 

No

. 
Materi Pokok 

Jumlah  

Jam Pelajaran 

1 
Posisi Strategis Indonesa Sebagai Poros Maritim 

Dunia 
20 

2 Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia 16 

3 Pengelolaan Sumber Daya Strategis Indonesia 16 

4 Ketahanan Pangan dan Energi 20 

5 Dinamika Kependudukan di Indonesia 20 

6 Keragaman Budaya Indonesia 24 

7 Mitigasi Bencana Alam 24 

Jumlah 140 

Sumber: Kemendikbud, 2016 

 

Tabel 3. Materi Pokok dan Jumlah Jam Pelajaran Kelas XII 

No. Materi Pokok 
Jumlah 

Jam Pelajaran 

1 Konsep Wilayah dan Tata Ruang 32 

2 Intraksi Keruangan Desa dan Kota 40 

3 
Pemanfaatan Peta, Penginderaan Jauh, dan Sistem 

Informasi Geografis 
24 

4 Kerja Sama Negara Maju dan Berkembang 16 

Jumlah 112 

Sumber: Kemendikbud, 2016 

Heffron dan Roger (2012) mengemukakan bahwa terdapat lima komponen 

utama dalam ketrampilan geografi diantaranya, yaitu: (1) Mengajukan pertanyaan 

geografis, (2) Memperoleh informasi geografis, (3) Pengorganisasian informasi 

geografis, (4) Menganalisis informasi geografis, dan (5) Menjawab pertanyaan 

geografis. Ketrampilan Geografi dalam penerapannya di sebuah pembelajaran 

banyak diaplikasikan dengan mengunakan peta, karena pembelajaran melalui 

sebuah peta dapat menghasilkan lebih dari satu ketrampilan, menurut Guines dan 

Nagle (2014) konten materi yang dipelajari untuk menguasai Geographical Skill 

dengan menggunakan sebuh peta diantaranya : 

 Scale 

 Grid and square references 

 Direction 

 Relief and gradient (Contour lines, Gradients, Working out gradient) 

 Cross-sections 

 Describing river landscapes 

 Coastal landforms 

 Describing vulcanic landscapes 

 Rural settlement 
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 Urban settlement 

 Pie chart and proportional pie chart 

 Scatter graphs 

 Triangular graphs 

 Sketch maps and annotatedd photographs 

Geografi dan Kecerdasan Ruang 

Kecerdasan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki 

oleh semua orang, Mustaqim (2004: 104) Kecerdasan sering kali dimaknai 

sebagai kemampuan memahami sesuatu dan kemampuan berpendapat. Menurut 

Gardner (dalam Armstrong, 2008: 6) menyatakan bahwa kecerdasan lebih 

berkaitan dengan kapasitas/ kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah dan 

menciptakan produk-produk dan karya-karya dalam sebuah konteks yang kaya 

serta keadaan yang naturalistik. Gardner menyediakan sarana untuk memetakan 

berbagai kemampuan yang dimiliki manusia, dengan mengelompokkan 

kemampuan-kemampuan mereka kedalam delapan kategori yang komperhensif 

atau kecerdasan berikut ini: kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, 

kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis. Kedelapan 

kecerdasan tersebut perlu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan potensi 

dan bakat yang ada pada anak, termasuk didalamnya kecerdasan visual spasial 

atau dalam hal ini spatial intelligence. 

 

Spatial intelligence atau kecerdasan spasial adalah kombinasi dari berbagai 

kemampuan untuk secara visual melihat dunia, untuk melakukan transpormasi 

berdasarkan persepsi awal seseorang dan untuk menciptakan aspek pengalaman 

visual seseorang (Nandi, 2015). Kecerdasan keruangan merupakan hasil dari 

proses kognitif yang diolah oleh pemikiran manusia. Kognitif adalah suatu proses 

berfikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan 

dengan kecerdasan atau intellegensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai 

minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Kognitif lebih bersifat 

pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya. Samsudin (2008) menjelaskan 

kecerdasan keruangan merupakan kemampuan seseorang untuk melihat secara 

visual/ ruang. Pemikiran Samsudin ini di perjelas oleh Amstrong mengenai 

kecerdasan keruangan yang mengatakan bahwa kemampuan keruangan adalah 

kemampuan untuk melihat dunia visual-spasial secara akurat dan kemampuan 

untuk melakukan perubahan dengan pengelihatan atau membayangkan 

(Amstrong, 2008). 

 

Kecerdasan keruangan dimiliki oleh semua orang, namun kualitasnya 

berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan juga latihan yang dilakukan. Berfikir 

keruangan merupakan modal utama dalam memahami suatu wilayah. Dengan 

memiliki kecerdasan keruangan yang bagus dan ditunjang dengan informasi 

wilayah yang baik maka dapat mengenal dan mengantisipasi kejadian yang dapat 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 32 
 

terjadi di wilayah tersebut. Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan Spatial 

Intelligence yang baik menurut (Hoekstra dan  Ross: 4), diantaranya: 

 

 Sadar akan lingkungan mereka 

 Mengingat tempat dengan jelas 

 Sering terlihat keluar dari jendela ketika di dalam mobil 

 Artistik dan penuh dengan ide-ide 

 Dapat memvisualisasikan apa saja yang mereka pikirkan dan dengarkan 

 Kreatif 

 Dintar dalam bermain catur, kartu dan puzzle 

 Dapat membedakan bentuk 

 Dapat menggambarkan apa yang mereka lihat dan bermain gitar apa yang 

mereka dengarkan 

 Bisa fotografi 

 Dapat menganalisis lukisan dan melihat lebih detail 

 Baik dalam orientasi arah 

 Dapat menafsirkan statistika 

 Menggunakan metafora dalam bahasa 

 Cenderung melihat gambaran besar 

Seorang anak yang memiliki kecerdasan keruangan (Spatial Intelligence) 

akan lebih mudah menemukan objek atau tempat pada suatu wilayah tertentu 

(Diezmann dan Watters, 2000). Kecerdasan ruang ketika di kaitkan dengan 

geografi maka akan membahas mengenai interaksi keruangan. Interaksi keruangan 

ini adalah keterkaitan antara manusia dan juga wilayah tempat tinggalnya, seperti 

yang dikatakan oleh Niebuhr (2003) interaksi antara manusia atau penduduk 

terhadap wilayahnya dengan pengetahuannya sendiri merupakan salah satu ciri 

dari interaksi spasial. Kemampuan dalam memahami kecerdasan keruangan ini 

sangatlah penting dalam Geografi, karena dalam mengkaji materi Geografi akan 

sangat dibutuhkan kepekaan akan suatu ruang, dikarenakan Geografi mengkaji 

mengenai fenomena geosfer dengan pendekatan keruangan. Jadi segala sesuatu 

yang dikaji dalam Geografi pasti merupakan bagian dari ruang. Menurut Gunawan 

(2003) menyatakan bahwa ciri-ciri kecerdasan spasial yang berkembang baik 

adalah: 

1. Belajar dengan cara melihat dan mengamat, serta mengenali wajah, objek, 

bentuk dan warna. 

2. Mampu mengenali suatu lokasi dan mencari jalan keluar 

3. Mengamati dan membentuk gambaran mental, berfikir dengan menggunakan 

gambar untuk membantu proses mengingat. 

4. Senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual. Suka 

mencoret-coret, menggambar, melukis, dan membuat patung. 

5. Suka menyusun dan membangun permainan tiga dimensi. Mampu secara 

mental mengubah bentuk suatu objek dan mempunyai kemampuan imajinasi 

yang baik. 
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Implementasi Kecerdasan Ruang dalam Pembelajaran Geografi dan IPS: 

Pemanfaatan Media Peta, Penginderaan Jauh dan SIG 

Pembelajaran Geografi dipersekolahan baik itu di SMA dalam mata 

pelajaran Geografi maupun di SMP dalam pelajaran IPS menghadapi tantangan, 

terutama dalam pembelajaran yang bersifat menyenangkan. Salah satu aspek 

dalam pembelajaran menyenangkan (joyfull learning) adalah penggunaan media 

yang variatif. Dalam memahami dan menganalisis fenomena Geografi yang 

bersifat keruangan akan lebih mudah dan efektif jika dilakukan dengan 

menggunakan media visual dan gambar. Salah satu tujuan mata pelajaran 

Geografi di SMA adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dalam 

memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan, serta proses yang berkaitan 

dengan gejala geosfer dalam konteks nasional dan global. Namun demikian 

peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda di dalam memahami fenomena 

keruangan di muka bumi. Oleh sebab itu pembelajaran Geografi idealnya harus 

didukung oleh berbagai informasi geospasial berupa media visual.  

Gambaran konvensional di muka bumi dikenal sebagai peta, melalui peta 

manusia akan lebih mudah di dalam menganalisis berbagai fenomena Geografi 

yang tersebar tidak merata di muka bumi. Pemanfaatan media peta, data 

penginderaan jauh dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam 

pembelajaran Geografi sudah sewajarnya dilakukan para guru. Mengingat 

kebutuhan siswa akan kompetensi dari materi Geografi ini sangat diperlukan. 

Dalam kaitannya dengan kecerdasan ruang yang harus dimiliki peserta didik, 

maka media tersebut sangat membantu. Implementasi dari penggunaan media 

tersebut dapat berupa mengenal kembali tujuan mendasar dari penggunaan peta, 

karena pada hakekatnya peta adalah ciri khas pembelajaran Geografi. Peserta 

didik dituntut untuk memahami dan mengerti betul tentang peta. Untuk mengenal 

betul tempat tinggal dan kondisi lingkungan daerahnya. Maka peserta didik harus 

mempelajari fenomena yang ada di sekitar lingkungannya melalui peta. Dengan 

demikian peta dapat dijadikan sebagai daftar pustaka dan menunjukan lokasi 

dimana peserta didik itu tinggal dan mengenal potensi wilayah yang dimilikinya.  

Data penginderaan jauh sebagai media pembelajaran Geografi juga harus 

dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu 

diperkenalkan kepada peserta didik mengenai perbedaan karakteristik data 

penginderaan jauh. Dalam hal ini resolusi citra penginderaan jauh, dimana 

terdapat beberapa karakteristik seperti setiap citra penginderaan jauh memiliki 

kemampuan atau spesifikasi, yaitu tingkat kerincian objek, karakteristik spektral, 

dan periode perekaman yang berbeda. Kemampuan atau spesifikasi pada citra 

disebut resolusi. Pada citra penginderaan jauh terdapat empat jenis resolusi, yaitu 

resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. 

Resolusi spasial adalah kemampuan sensor citra untuk merekam luas objek 

di permukaan bumi. Luas objek pada citra ditampilkan dalam bentuk piksel 

(picture element). Misalnya citra Landsat MSS memiliki resolusi spasial 80 meter 
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lebih rendah dibandingkan dengan Landsat TM yaitu 30 meter. Artinya, satelit 

Landsat TM mampu merekam objek yang memiliki luas 30x30 meter di lapangan.  

Resolusi spektral yaitu kemampuan sensor satelit untuk merekam panjang 

gelombang elektromagnetik. Semakin banyak gelombang elektromagnetik yang 

terekam maka resolusi spektralnya semakin bagus. Misalnya, Satelit Landsat 

memiliki resolusi spektral 7 saluran (biru, merah, hijau, inframerah dekat, 

inframerah tengah, inframerah thermal, dan inframerah jauh) lebih lengkap jika 

dibandingkan Satelit Quickbird yang memiliki resolusi spektral 4 saluran (band). 

Resolusi temporal yaitu waktu yang diperlukan satelit untuk merekam wilayah 

yang sama. Misalnya citra Landsat dapat merekam wilayah yang sama selama 16 

hari sekali, sedangkan satelit NOAA merekam wilayah yang sama sebanyak 2 kali 

sehari. Resolusi radiometrik yaitu kemampuan sensor untuk membedakan aliran 

radiasi (radiation flux) yang dipantulkan dari objek di permukaan bumi. Landsat 

MSS (band 4,5,7: 7 bit 2 = 128, band 6: 6 bit 2 pangkat 6= 0-63) dan Landsat TM 

(8 bit, 2 pangkat 8= 256 = 0-255).  

Produk dari penginderaan jauh dan SIG adalah peta. Oleh karena itu 

tampilan peta yang memuat banyak informasi akan meningkatkan kecerdasan 

spasial peserta didik. Selain itu, karena tuntutan tersebut, maka kompetensi guru 

dalam menguasai materi dan keterampilan peta pun perlu ditingkatkan. Guru 

sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan, maka guru harus lebih memaknai 

proses pembelajaran bukan hanya sebagai media transfer ilmu, akan tetapi 

menjadi mediator peserta didik dalam mengenal potensi wilayahnya melalui 

media peta. Peta mempunyai tujuan yang mendasar, yaitu dapat 

mengkomunikasikan informasi antar ruang yang sangat diperlukan bagi peserta 

didik. Selain itu, peta juga dapat menyimpan informasi penting tentang lokasi, 

sebagai alat pekerjaan. Contohnya untuk analisis data spasial suatu wilayah yang 

berguna unutk pembangunan wilayah tersebut. 

Data yang mengendalikan SIG adalah data spasial. Setiap fungsionalitas 

yang membuat SIG dibedakan dari lingkungan analisis lainnya adalah karena 

berakar pada keaslian data spasial. Data spasial menjelaskan fenomena Geografi 

terkait dengan lokasi relatif terhadap permukaan bumi (georeferensi), berformat 

digital dari penampakan peta, berbentuk koordinat titik-titik, dan simbol-simbol 

mendefinisikan elemen-elemen penggambaran (kartografi), dan dihubungkan 

dengan data atribut yang disimpan dalam tabel-tabel sebagai penjelasan dari data 

spasial tersebut (georelational data structure). Sumber data SIG dapat berupa:  

1. Citra Satelit 

Data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit tersebut 

menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari 

permukaan bumi. Umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi, studi perubahan 

lahan dan lingkungan, dan aplikasi lain yang melibatkan aktifitas manusia di 

permukaan bumi. 
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2. Peta Analog 

Sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial, dimana yang 

membedakannya adalah hanya bentuk penyimpanannya saja.  Peta analog 

merupakan bentuk tradisional dari data spasial, dimana data ditampilkan 

dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena itu dengan perkembangan 

teknologi saat ini peta analog tersebut dapat di scan menjadi format digital 

untuk kemudian disimpan dalam basis data. 

3. Foto Udara (Aerial Photographs) 

Seperti citra satelit, perbedaannya dengan citra satelit adalah hanya pada 

wahana dan cakupan wilayahnya. Menggunakan pesawat udara dan secara 

teknis proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra 

satelit, menggunakan kamera digital, data hasil perekaman dapat langsung 

disimpan dalam basis data.  

4. Data Tabular 

Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya 

berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini yang umumnya digunakan adalah 

data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dll. 

Sebagai basis data Sistem Informasi Geografis, maka peta keberadaannya 

juga sangat penting. Dimana basis data spasial yaitu sekumpulan entity baik yang 

memiliki lokasi atau posisi tetap maupun tidak tetap, terdapat tipe-tipe entity 

spasial meliputi lokasi, dimensi dan bentuk. Hampir semua SIG mempunyai 

campuran tipe-tipe entity spasial dan non spasial, dimana tipe entity non spasial 

tidak memiliki properti topografi dasar lokasi. Pendekatan Data Base 

Management System (DBMS), yaitu semua data spasial dan non spasial diakses 

melalui DBMS sehingga data tersebut harus memenuhi asumsi yang telah 

ditentukan oleh perancang DBMS. Sedangkan pendekatan solusi kombinasi yaitu 

dengan mengadopsi dua sistem basis data yang pertama untuk data spasial 

(software SIG seperti Map Info) dan yang kedua untuk data atibut (Data Base). 

Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model data dari 

model dunia nyata kemudian dikonversikan ke dalam model data dengan 

mengunakan elemen geometri dan kualitas, kemudian di transfer ke dalam bentuk 

basis data yang dapat menangani data digital yang dapat di presentasikan ke 

dalam bentuk peta dan laporan. 

Dalam implementasi penggunaan teknologi informasi yang bersifat daring, 

maka ada baiknya menggunakan Geoportal Nasional Indonesia atau Ina-Geoportal 

yang beralamat di http://tanahair.indonesia.go.id/. Portal ini merupakan portal 

data spasial Indonesia yang di bangun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) 

sebagai amanah Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011. Ina-

Geoportal merupakan antar muka web yang dapat digunakan untuk menampilkan 

atau mengakses data spasial yang disimpan di berbagai instansi pemerintah. Ina-

Geoportal dibangun menggunakan perangkat lunak berbayar dari ESRI, yaitu 

ArcGIS Server.  

 

http://tanahair.indonesia.go.id/
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KESIMPULAN 

Sasaran akhir dari pembelajaran Geografi pada hakekatnya adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran pada setiap pokok bahasan dan materi Geografi. 

Namun dalam mencapai tujuan tersebut perlu ditempuh dengan pembelajaran 

yang efektif, dengan memperhatikan model dan metode pengajaran yang sesuai. 

Selain itu, peran media pembelajaran juga sangat penting. Dalam hal ini 

menumbuhkan kecerdasan spasial pada peserta didik melalui penggunaan media 

yang berbasis peta, data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis. 

Kecerdasan spasial dapat tumbuh seiring dengan pembelajaran Geografi yang 

efektif. Kecerdasan spasial yang dimiliki seseorang juga dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana sebagai representasi visual dari apa yang dialami seseorang 

dari lingkungan tempat dia tinggal.  
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Abstrak: Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana 

mengembangkan instrumen kecerdasan spasial untuk mengukur 

kemampuan awal peserta didik dalam pembelajaran Geografi. Melalui 

pengetahuan awal tentang kecerdasan spasial siswa para guru 

(khususnya guru-guru Geografi) akan mudah memilih dan menentukan 

metode, stategi, dan teknik pembelajarannya. Berkaitan dengan itu, 

langkah-langkah penyusunan instrumen yang ditawarkan berupa 

langkah sederhana antara lain menetapkan indikator kecerdasan spasial 

berdasarkan kajian teoretis, menetapkan item/ butir soal yang sesuai 

dengan indikator, membuat rubrik skor berdasarkan  alternatif 

jawaban. Sekurang-kurangnya ada empat kecerdasan spasial siswa 

yang berhubungan dengan pembelajaran Geografi di sekolah yaitu: (1) 

Kecerdasan spasial asosiasi, (2) Kecerdasan sosial interaksi, (3) 

Kecerdasan spasial diffusi, dan (4) Kecerdasan sosial perspektif. 

Keempat kecerdasan sosial ini perlu ditanamkan ke dalam pikiran 

siswa karena akan sangat membantu ketika mereka harus memahami 

berbagai gejala dan peristiwa yang ada di muka bumi.     

Kata Kunci:  Pengembangan Instrumen, Kecerdasan Spasial, Spasial 

Asosiatif, Interaksi, Diffusi, dan Perspektif 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam pembelajaran Geografi salah satu kecerdasan yang diharapkan 

dimiliki peserta didik adalah kecerdasan spasial atau kecerdasan keruangan. 

Kecerdasan spasial sudah lama diperkenalkan oleh Prof. Howard Gardner  yang 

dalam  teori multiple intelligency-nya (kecerdasan jamak). Satu dari delapan 

kecerdasan yang dimiliki manusia adalah kecerdasan spatial (spatial intelligence). 

Secara sederhana dapat dipahami bahwa kecerdasan spatial identik dengan 

kemampuan seseorang dalam membuat gambar dengan menggunakan pola 

tertentu sehingga memudahkan seseorang dalam memahami berbagai fenomena 

yang ada di muka bumi. Sehubungan dengan itu maka pengetahuan dan 

pemahaman tenaga pendidik (khususnya dalam pembelajaran Geografi) tentang 

kecerdasan spasial siswa sangat penting sekali untuk ditumbuhkembangkan. 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 39 
 

 Pentingnya kecerdasan spasial bagi peserta didik dapat dilihat dari beberapa 

pandangan. Hasil penelitian Sarno (2010) menyimpulkan bahwa: (1) Siswa yang 

dilatih mengembangkan kecerdasan sosialnya memiliki pemahaman Geografi 

yang lebih cepat di dalam kelas; (2) Dalam ranah pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) pembahasan Geografi tidak lepas dari pembahasan tentang semua 

kejadian dan kegiatan yang terikat dengan lokasi (Mukninan, 2014); (3) Mata 

pelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas hendaklah membangun dan 

mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial 

masyarakat, tempat dan lingkungan pada muka bumi (Handoyo, 2012); (4) 

Rumusan asosiasi ahli Geografi menetapkan bahwa tujuan Pendidikan Geografi 

adalah:“(a) to develop in young people a knowledge and understanding of the 

place they live in, of other  people and places, and of how people and places inter-

relate and interconnect; of the significance of location; of human and physical 

environments; of people-environment relationships; and of the causes and 

consequences of change, (b) to develop the skills needed to carry out geogra–

phical study, e.g. geographical enquiry, mapwork and fieldwork. (c) to stimulate 

an interest in, and encourage and appreciation of the world around us, and (d) to 

develop an informed concern for the world around us and an ability and 

willingness to take positive action, both locally and globally (Handoyo, 2012).  

 Dalam proses belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran Geografi, 

guru dapat mengetahui tinggi rendahnya kecerdasan spasial siswanya. 

Pengetahuan guru tentang kecerdasan spasial siswa dapat digunakan sekurang-

kurangnya untuk dua keperluan, yaitu untuk keperluan pemahaman materi 

Geografi itu sendiri dan untuk arahan karir siswa. J.Vos dan Dryden (2002) orang-

orang yang memiliki kecerdasan spasial tinggi cocok bekerja sebagai arsitek 

lingkungan, pengembang, pilot, dan map makers. Data kecerdasan spasial siswa 

dapat dijaring oleh guru melalui pertanyaan yang dikembangkan dalam suatu 

instrumen. Butir pertanyaan yang akan direspon peserta didik tentunya butir yang 

berkaitan dengan masalah keruangan dengan landasan teori yang relevan. 

Diharapkan dengan model instrumen yang penulis tawarkan ini, para pemerhati 

Geografi khususnya yang konsern di bidang Pendidikan Geografi terinspirasi 

untuk memanfaatkan bahkan mengembangkan instrumen kecerdasan spasial yang 

lebih handal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

 Pembahasan tentang instrumen kecerdasan spasial penulis awali dengan 

penjelasan tentang definisi instrumen sebagai alat ukur. Menurut beberapa ahli 

yang tergabung dalam the Great Scholars Partnership-GSP  (edglosary.org:2015) 

bahwa, In education, the term assessment refers to the wide variety of methods or 

tools that educators use to evaluate, measure, and document the academic 

readiness, learning progress, skill acquisition, or educational needs of students. 

Lebih sederhana Nitko (1996) mengemukakan bahwa instrumen in education is a 

tool to measure student copmtencies. Dari dua penjelasan ini dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penilaian dalam pendidikan merupakan alat ukur yang 
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digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya, 

baik kemampuan aspek kognitif, psikomotorik, dan kemampuan afektif 

(sebagaimana kita ketahui dalam taksonomi Bloom). Instrumen yang baik adalah 

instrumen yang mampu mengukur aspek yang hendak diukur. Istilah yang sering 

digunakan untuk hal ini adalah validitas instrumen. Supaya instrumen yang dibuat 

memenuhi syarat validitas, maka pengembang instrumen bersandar pada landasan 

teoretis yang kuat. Artinya, butir-butir yang dimuat dalam batang tubuh instrumen 

adalah butir yang mengarahkan pada penjaringan data yang diharapkan. Oleh 

sebab itu, sebelum menulis butir pertanyaan maka pengembang instrumen 

hendaklah menentukan indikator-indikator serta item yang tepat/ sesuai dengan 

variabel yang akan diselidiki. 

 Berkaitan dengan variabel kecerdasan spasial, variabel ini dapat digunakan 

untuk beberapa keperluan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pada 

tulisan ini, penulis mencoba menawarkan beberapa indikator kecerdasan spasial 

yang dapat dikembangkan menjadi item pertanyaan untuk mengukur tingkat 

kecerdasan spasial peserta didik, baik di sekolah maupun mahasiswa di Perguruan 

Tinggi. Beberapa landasan teoretik yang penulis gunakan antara lain: teori  

multiple intelligences-nya H.Gardner (2006), dengan delapan inteligensi 

jamaknya antara lain: (1) Linguistic intelligence (word smart), (2) Logical-

mathematical intelligence (number/reasoning smart), (3) Picture smart, (4) 

Bodily-kinesthetic intelligence (body smart), (5) Musical intelligence (music 

smart), (6) Interpersonal intelligence (people smart), (7) Intrapersonal 

intelligence (self smart), and (8) Naturalist intelligence (nature smart) (Amstrong, 

2009). Gardner dalam Sarno (2010) mengemukakan spatial ability is not only 

universal capability to make one’s way around an intricate environment, but also 

the capacity to conjure of mental imagery and transform to produce a likeness 

trough the geographic. 

Khusus kecerdasan spasial, pengertian sederhananya adalah kecerdasan 

seseorang dalam menganalisa aspek keruangan berkaitan dengan fenomena atau 

peristiwa yang terjadi di muka bumi. Fenomena tersebut baik fenomena fisik, 

fenomena sosial, atau interaksi fenomena fisik dan sosial. Beberapa indikator 

kecerdasan spasial yang dikemukakan para ahli di antaranya: spasial asosiasi 

(spatial association), spasial interaksi (spasial interaction), spasial diffusi (spatial 

diffusion), dan spasial perspektif (spasial perspective). Secara sederhana item-

item pertanyaan untuk mengetahui kecerdasan spasial berdasarkan masing-masing 

indikator penulis uraikan secara berikut: 

1. Spasial Asosiasi (SpA), berkaitan dengan bagaimana suatu fenomena di muka 

bumi terdistribusi secara bersamaan, derajat keterkaitan antar daerah. 

Analisisnya, jika gejala terdistribusi bersamaan/ berdekatan artinya 

(SpA=kuat), jika gejala sedikit bersamaan/ berjauhan artinya (SpA= lemah), 

dan jika gejala yang muncul tidak menunjukkan persamaan artinya 

(SpA=tidak ada). Berkaitan dengan ketentuan ini maka salah satu butir 

pertanyaan yang  mungkin diajukan adalah: 
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Jelaskan bagaimana kekuatan hubungan keberadaan gunung-gunung api di 

sepanjang Pulau Jawa dan Sumatera dan Lempeng Pasific (lihat peta X 

dalam buku A).  

2. Spasial Interaksi, berkaitan dengan dinamika proses pergerakan penduduk 

suatu lokasi ke lokasi yang lain, interaksi manusia dan alam. Kasus umum 

yang sering mejadi contoh spasial interaksi adalah migrasi, dengan berbagai 

alasan seperti pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, bahan mentah, dan 

sejenisnya. Berkaitan dengan itu salah satu butir pertanyaan yang  mungkin 

diajukan adalah: 

Jelaskan mengapa orang berpergian ke suatu wilayah menggunakan jasa 

transportasi.  

3. Spatial Difussion, berkaitan dengan proses perpindahan ide dan inovasi antara 

individu dan kelompok di suatu wilayah. Adanya diffusi manusia kaya dengan 

penemuan-penemuan baru. Dimasa lalu proses diffusi berlangsung lama 

karena menempuh  jarak yang jauh melintasi berbagai suku bangsa. Berkaitan 

dengan itu salah satu butir pertanyaan yang  mungkin diajukan adalah: 

Selain suku Minangkabau, beberapa suku bangsa dunia yang menganut 

paham matrilineal adalah suku Garo (Timur Laut India), suku Masuo (Barat 

Daya Cina), Suku Hopi/Indian (Amerika), dan suku Navajo/India (Amerika). 

Ceritakanlah bagaimana proses diffusi budaya itu terjadi.   

4. Spasial Perspective, berkenaan dengan konsep penentuan lokasi tempat 

manusia hidup dan berintraksi satu sama lain. Proses seleksi yang dilakukan 

manusia untuk mendirikan bangunan, pabrik, pasar, memilih jalur transportasi, 

merupakan aplikasi dari berpikir spasial secara perspektif. Sehubungan dengan 

topik tulisan ini, kecerdasan spasial siswa dapat diselidiki di awal 

pembelajaran sebagai data kemampuan awal.  

Selanjutnya kemampuan awal siswa, yaitu kompetensi akademik sebelum 

pemberian stimulus yang dapat diketahui menggunakan teknik tertentu. Misalnya 

menggunakan teknik post test, pengisian angket, dan wawancara ringan sebelum 

memulai pembelajaran.Yang perlu diingat adalah pertanyaan yang diajukan untuk 

mendeteksi kemampuan awal tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur kompetensi 

siswa yang sesuangguhnya. Sehubungan dengan pengembangan instrumen 

kecerdasan spasial siswa untuk mengukur kemampual awal mereka, maka penulis 

menganjurkan agar pertanyaan yang dibuat mengambil contoh dari fenomena 

yang berdekatan dengan lingkungan siswa. Penulis menamakannya dengan 

instrumen penilaian berbasis lingkungan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran 

pola pemukiman guru-guru Kota Padang. Sebaiknya diawali dengan menampilkan 

pola pemukiman di Kota Padang itu sendiri. Selanjutnya guru boleh menampilkan 

pola pemukiman daerah atau negara lain, ketika mengetahui pemahaman siswa 

sudah baik.    
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Tabel 1.  Contoh Instrumen Kecerdasan Spasial Berbasis Lingkungan  

 

No 

 

Indikator 

Kecerdasan 

Spatial 

 

 

Contoh Butir Pertanyaan 

 

Jawaban 

B-S atau 

5,4,3,2 

 

 

 

 

Keterangan 

B S 

1 Spasial 

Asosiasi 

Contoh 1 : Ketika  terjadi gempa bumi 

di sepanjang pantai Barat Sumatera 

(gempa Padang 2009), gunung api 

sering mengalami erupsi (kasus Gunung 

Talang dan Gunung Kerinci).  Mengapa 

demikian? 

Contoh 2: ......................... 

   

 

Pertanyaan 

guru-guru 

Kota Padang 

2 Spasial 

Interaksi 

Contoh 1: Pola pemukiman di 

Kabupaten Pesisir Selatan cenderung 

berpola memanjang. Mengapa 

demikian?   

Contoh 2: ........................ 

   

Pertanyaan 

guru-guru di 

Pesisir 

Selatan 

3 Spasial 

Diffusi 

Contoh 1: Di Negara Malaysia ternyata 

terdapat rumah adat yang memiliki 

arsitektur rumah adat Minangkabau.  

Mengapa demikian? 

Contoh 2: ......................... 

   

Pertanyaan 

guru-guru di 

Kabu-paten 

Luhak Tanah 

Datar  

4 Spasial 

Perspektif 

Contoh 1: Akhir-akhir ini masyarakat 

kota Padang cenderung memilih tempat 

tinggal ke arah Timur Kota Padang  

menjauhi garis pantai. Mengapa 

demikian?   

   

Pertanyaan 

guru-guru 

Kota Padang 

      

Keterangan Jawaban: 

1.B = Hampir 90% gunung api aktif di dunia posisinya berdekatan dengan garis  pertemuan 

lempeng tektonik dunia.    

1.S = Peristiwa gempa bumi yang diikuti oleh erupsi gunung api terjadi secara kebetulan. 

2.B= Manusia dalam beraktifitas cenderung memikirkan aspek efektifitas dan efesiensi, 

waktu, jarak, biaya, dan tenaga. Tempat tinggal di sepanjang jalan raya dan 

berdekatan dengan garis pantai menjadi pilihan bagi penduduk  dalam beraktifitas. 

2.S = Tempat tinggal penduduk sudah mengikuti aktifitas para nenek moyang penduduk di 

daerah tersebut.  

3.B = ..................... 

4.B= ..................... 

  

  Contoh pengembangan instrumen dengan menggunakan penjelasan 

tambahan seperti di atas disebut dengan instrumen tes essay menggunakan rubrik 

(Nitko, 2001; Kubiszyn and Borich, 2007). Untuk soal essay seperti di atas skor 

jawaban sebaiknya dalam bentuk rating scale 5, 4, 2, 1 (Popham, 1995), agar 

penilaian menjadi lebih adil. Artinya untuk skor 5 siswa memberikan jawaban 

sangat baik, skor 4 jawaban baik, skor 2 kurang, dan skor 1 sangat kurang.  
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Contoh instrumen penilaian di atas merupakan contoh instrumen yang sangat 

sederhana dan berpeluang untuk dikritisi apalagi dikembangkan menjadi lebih 

sempurna dengan memanfaatkan landasan-landasan teoretik yang lebih handal. 

KESIMPULAN 

 Pengembangan instrumen kecerdasan sosial untuk kemampuan awal siswa 

akan membantu guru dalam membelajarkan konsep dan fenomena geografis yang 

terjadi di muka bumi. Guru akan terbantu dalam menentukan metode, strategi, dan 

teknik pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan pemahaman keruangan. 

Selain itu guru juga dapat mengetahui kompetensi siswa apakah mereka seorang 

yang memiliki kecerdasan spasial tinggi atau rendah. Siswa yang memiliki 

kecerdasan spasial tinggi dapat diarahkan untuk memilih program studi yang 

relevan di perguruan tinggi, seperti arsitektur, pengembangan wilayah, survei dan 

pemetaan, dan analisa landscape. 
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KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA 

WILAYAH RAWAN BANJIR DI KOTA PADANG  

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

Iswandi Umar 

 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  

Universitas Negeri Padang, Padang-Sumatera Barat 

 

 

Abstract: Growth population rate in a region has affected land for 

residential areas meanwhile the land that utilized for residential areas 

is very limited. The purpose of this research is to determine settlement 

are on flood hazard and high risked of flood zone. The method used to 

determine the priority of development of the settlement area is overlaid 

suitability of land for settlement maps, flood hazard map, and the 

availability of land maps by using analysis from geographical 

information system (gis). Results for settlement land suitability 

analysis show that there are 18% of the area is very suitable (s1) for 

settlement. Furthermore, approximately 13% of the study area has a 

severe impact, and availability of land for residential development is 

about 6%. Therefore, the analysis forpriority of settlement area 

development produces eight levels of the priority of settlement area 

development. Based on those, citizen could be more developed in the 

most Prioritized Area For The Settlement Area. 

Keyword: Priority Areas, Settlement, Availability of Land 

 

PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari pemanfaatan lahan. Lahan dan 

tanah merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan manusia. Semakin banyak 

jumlah penduduk pada suatu wilayah, maka tekanan terhadap lahan semakin 

meningkat, dan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. 

Sadyohutomo (2008) mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan 

mendorong peningkatan kebutuhan akan penggunaan lahan. Luas lahan yang 

dapat digunakan untuk mendukung kehidupan relatif tetap dan bersifat terbatas. 

Sebagai akibatnya, akan terjadi  persaingan penggunan lahan dan pada akhirnya 

akan terjadi konflik antar pengguna serta penurunan kualitas lahan. Menurut 

Muta’ali (2012), bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan 

manusia memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan dan 

daya dukung lingkungan. Sebagai akibatnya, terjadi penurunan kualitas 

lingkungan dan bencana alam. 

 

makalah%20sminar/SEMNASGEO16/Artikel%20seminar%20geografi%20nov%202016/geografi/pak%20iswandi.docx#_ENREF_67
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Perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun berdampak terhadap 

peningkatan frekuensi dan luasan kawasan rawan banjir. Hal ini disebabkan 

karena: (1) Terganggunya sistem pengendali banjir, (2) Berkurangnya drainase, 

dan (3) Sempitnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat untuk 

daerah resapan sebagai wadah penyimpanan air tanah (Kodoatie, 2013). Jumlah 

penduduk Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Periode 2009-

2014 tingkat pertumbuhan penduduk Kota Padang sebesar 1.6 persen 

pertahunnya. Peningkatan jumlah penduduk Kota Padang berdampak semakin 

luasnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Penggunaan lahan untuk 

permukiman di Kota Padang periode 1994-2014 mengalami perluasan setiap 

waktu. Pada tahun 1994 luas penggunaan lahan untuk permukiman sekitar 11.9% 

dari luas wilayah, tahun 2007 luas permukiman menjadi 16.2% dari luas wilayah, 

dan akhir tahun 2014 luas penggunaan lahan untuk permukiman bertambah 

menjadi 16.5%.  

Peningkatan jumlah penduduk dan pemanfaatan sumberdaya alam 

mengakibatkan muncul berbagai masalah baru terhadap pemanfaatan sumberdaya 

lahan. Lahan dengan faktor-faktor pembatas yang sedikit menjadi tinggi 

pemanfaatannya untuk kebutuhan lahan tertentu. Terbatasnya lahan yang dapat 

dimanfaatkan untuk penggunaan tertentu menyebabkan konflik antarpenggunaan 

lahan. Di Kota Padang lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya 

sekitar 30% dari luas wilayah, dan sisanya sebesar 70% merupakan kawasan 

hutan lindung dan hutan suaka alam. 

Perubahan pola pengembangan permukiman di Kota Padang berdampak 

terhadap semakin luasnya daerah banjir. BPBD Kota Padang  mencatat bahwa 

telah terjadi peningkatan perluasan daerah genangan banjir di wilayah penelitian 

dari tahun 2009-2012. Peningkatan dan perluasan daerah banjir di Kota Padang 

tidak terlepas dari perubahan penggunaan lahan terbuka (resapan) menjadi lahan 

terbangun, khususnya untuk pengembangan permukiman. Perubahan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) menjadi lahan terbangun akan mendorong terjadinya 

perluasan daerah berisiko banjir. Hal ini terjadi karena semakin sempitnya ruang 

untuk air melakukan infiltrasi, dan sebaliknya terjadi peningkatan aliran 

permukaaan dan wilayah genangan.  

Di Kota Padang antara tahun 1988-2014 telah terjadi dinamika tutupan 

lahan. Lahan terbangun (permukiman) terus bertambah luasannya, sebaliknya 

luasan daerah resapan mengalami penyempitan dari tahun ke tahun. Luas ruang 

terbuka hijau (RTH) di Kota Padang sebesar 95.6% dari luas wilayah pada tahun 

1988 dan mengalami penyempitan menjadi 88.1% dari luas wilayah tahun 1998, 

tahun 2008 berkurang menjadi 83.8% dari luas wilayah, dan pada tahun 2014 

berkurang menjadi 83.5% dari luas wilayah. Antara tahun 1988-2014 RTH di 

Kota Padang mengalami konversi menjadi lahan terbangun sebesar 12.1% dari 

luas wilayah (BPS, 2015). 
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Data Dinas Pekerjaan Umum/ DPU Sumatera Barat (2014) pada tahun 1988 

sekitar 7% dari 3157 Ha permukiman mengalami banjir, pada tahun 1998 

meningkat menjadi 13% dari 8288 Ha luas permukiman, pada tahun 2008 

meningkat menjadi 24% dari 11287 Ha luas permukiman, dan tahun 2014 

meningkat menjadi 32% dari 11477 Ha. Bertambah luasnya kawasan terkena 

banjir disebabkan banyaknya pengembangan permukiman tanpa 

mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk permukiman. Berdasarkan 

pengamatan Jha, et.al. (2011) beberapa kota di seluruh dunia rentan terhadap 

bencana banjir. Dampak banjir yang ada pada saat ini dan ke depan menuntut 

semakin mendesaknya untuk membuat pengelolaan kawasan rawan banjir di 

wilayah permukiman. Oleh karena itu, maka perlu sebagai upaya mengurangi 

risiko banjir dimasa yang akan datang. Memahami sebab dan efek banjir, maka 

penting melakukan tindakan-tindakan mengurangi risiko banjir dan upaya mitigasi 

untuk masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah pada wilayah penelitian, yaitu: (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

mendorong peningkatan kebutuhan kawasan permukiman, (2) Luasnya kawasan 

terbangun berdampak terhadap semakin luasnya kawasan rawan banjir, dan (3) 

Meluasnya kawasan permukiman yang rawan banjir. Oleh karena itu, tujuan 

penelitian ini untuk mengevaluasi dan menentukan prioritas pengembangan 

kawasan permukiman pada wilayah rawan banjir di Kota Padang, Provinsi 

Sumatera Barat. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ialah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Secara 

geografis, wilayah penelitian terdapat pada bajur 100º05’05’–100º34’09’’ BT dan  

lintang 00º44’00’’-01º08’35’’ LS. Wilayah penelitian memiliki luas 69496 Ha. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. 

Kesesuaian lahan untuk permukiman dihasilkan dari analisis multi criteria 

evaluation (MCE). Indikator yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan 

untuk permukiman adalah lereng, rawan banjir, rawan longsor, curah hujan, jenis 

tanah, dan tipe geologi. Kelas kesesuaian lahan untuk permukiman dibedakan atas 

empat kategori, yaitu: sangat sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), dan 

tidak sesuai (N). Zona sangat sesuai (S1) merupakan kawasan yang sangat sesuai 

untuk kawasan permukiman dan tidak memiliki faktor pembatas. Zona sesuai (S2) 

merupakan lahan memiliki faktor pembatas cukup berat dan membutuhkan 

perbaikan untuk dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman. Selanjutnya, 

zona sesuai marjinal (S3) merupakan lahan yang memiliki faktor pembatas sangat 

berat dan membutuhkan biaya yang mahal dalam perbaikan untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, sedangkan zona tidak sesuai (N) 

merupakan lahan yang memiliki faktor pembatas sangat berat dan tidak dapat 

dilakukan perbaikan. 

Deliniasi kawasan rawan (bahaya) banjir ditentukan dengan menggunakan  

tujuh indikator, yaitu: lereng, elevasi, penggunaan lahan, curah hujan, bentuk 

lahan, jenis tanah, dan frekuensi banjir. Peta lereng dihasilkan dari Peta Rupa 

Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50 000. Peta elevasi dihasilkan dari Digital 

Evation Model (DEM) menggunakan citra Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM). Peta curah hujan diperoleh dari interpolasi data curah hujan BMKG 

Tabing Padang periode 1975-2012 pada lima stasiun curah hujan di Kota Padang 

yang membentuk garis isohyet. Peta jenis tanah diturunkan dari peta jenis tanah 

(PPT, 1990) skala 1: 250000. Bentuk lahan Kota Padang dihasilkan dari RePProT 

(1990). Peta frekuensi banjir dihasilkan dari data Badan Penanggulangan Bencana 
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Daerah (BPBD) Kota Padang (2015). Selanjutnya peta penggunaan lahan Kota 

Padang dihasilkan dari interpretasi citra Landsat ETM tahun 2014. Zonasi 

kerawanan banjir dihasil dari overlay tujuh peta tematik. Kelas kerawanan banjir 

dibedakan atas tiga kategori yaitu zona rawan tinggi, zona rawan sedang, dan zona 

rendah. 

Ketersediaan lahan untuk permukiman dihasilkan dari overlay tiga peta 

tematik, yaitu: peta penun jukkan kawasan hutan, peta pola ruang, dan peta 

penggunaan lahan. Peta penunjukkan kawasan hutan dan pola ruang Kota Padang 

dihasilkan dari Bappeda Kota Padang (2014), dan peta penggunaan lahan 

interpretasi citra Landsat ETM tahun 2014. Prioritas pengembangan kawasan 

permukiman dihasilkan  dari overlay tiga peta tematik, yaitu: peta kesesuaian 

lahan untuk permukiman skala 1: 50 000, peta rawan banjir skala 1: 50 000, dan 

peta ketersediaan lahan untuk permukiman skala 1: 50 000. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis kesesuaian lahan untuk permukiman di Kota Padang 

menunjukkan bahwa terdapat sekitar 18% zona lahan yang sangat sesuai (S1) 

untuk permukiman; 75.4% luas zona lahan yang sesuai (S2) untuk permukiman; 

6.2%  zona lahan yang sesuai marjinal (S3) untuk permukiman; dan sebesar 0.8% 

zona tidak sesuai (N) untuk permukiman. Distribusi zona kesesuaian lahan untuk 

permukiman disajikan pada Gambar 2(a). Di Kota Padang tahun 2014 disajikan 

pada Gambar 2(b) terdapat seluas 11477 Ha kawasan permukiman, 21.1% dari 

kawasan permukiman tidak sesuai dengan pola ruang. Selain itu, sebesar 0.2% 

kawasan permukiman tidak sesuai dengan penggunaannya. Berkembangnya 

permukiman pada kawasan tidak sesuai dengan peruntukkannya merupakan bukti 

masih lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang. Hal ini terbukti 

dari masih lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran tara ruang. Hal ini 

diperkuat pendapat Suripin (2004) bahwa pelanggaran tara ruang terjadi karena 

lemahnya koordinasi dan singkronisasi antar komponen terkait, serta   rendahnya 

kesadaran hukum dan belum konsistennya pelaksanaan hukum dalam penataan 

ruang. 

Hasil analisis tingkat bahaya banjir di Kota Padang berdasarkan kelas 

bahaya banjir menunjukkan bahwa: (1) Seluas 9531 Ha termasuk pada kawasan 

bahaya tinggi; (2) Seluas 10220 Ha merupakan kawasan bahaya sedang; dan (3) 

Seluas 49745 Ha merupakan kawasan kategori bahaya rendah. Distribusi kawasan 

bahaya banjir di wilayah penelitian disajikan pada peta tingkat bahaya banjir 

disajikan pada Gambar 3(a).  Banjir dapat pengaruhi oleh tiga faktor, yaitu curah 

hujan, karakteristik DAS, dan manusia. Tingginya intensitas curah hujan dalam 

waktu yang lama dan terdistribusi secara merata merupakan faktor meteorologi 

yang mempengaruhi terjadinya banjir. Selain itu, wilayah yang relatif datar dan 

tumpuan DAS (kipas fluvial, dataran banjir, tanggul alam, dan delta sungai) 

merupakan wilayah yang rawan terhadap banjir. Perubahan penggunaan lahan 

menjadi lahan terbangun dan perambahan hutan merupakan prilaku manusia yang 
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mendorong terjadinya banjir. Sesuai dengan pendapat Asdak (1995), bahwa banjir 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni meteorologi, karakteristik DAS, dan prilaku 

manusia. 

 
Gambar 2. Zona Kesesuaian Lahan untuk Permukiman dengan Metode MCE (a), 

dan Perbandingan Kesesuaian Lahan dengan Penggunaan Lahan 

Permukiman Tahun 2014 (b) di Kota Padang. 

 

 
Gambar 3.  Zona Rawan Banjir (a), dan Zona Kawasan Permukiman Rawan 

Banjir (b) di Kota Padang. 
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Kota Padang memiliki sekitar 13% wilayah termasuk ke dalam zona rawan 

tinggi. Karakteristik pada zona rawan tinggi adalah: (1) Elevasi 0-10 mdp, (2) 

Kemiringan lereng relatif datar (0-8%), (3) Bentuk lahan  (rawa belakang, dataran 

alluvial, depresi antar beting, alluvial pantai, beting gesik, dan kipas fluvial), dan 

(4) Curah hujan 2500- 3500 mm/tahun. Zona ini merupakan tumpuan beberapa 

DAS yang pada bagian hulunya memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, 

meskipun pada zona ini memiliki intensitas curah hujan relatif rendah. Selain 

empat indikator di atas sebagai faktor penyebab banjir di Kota Padang, tiga 

indikator yang lain (penggunaan lahan, jenis tanah, frekuensi banjir) 

mempengaruhi terjadinya banjir.  

Di Kota Padang antara periode 1981-2014 terjadi perubahan penggunaan 

lahan menjadi lahan terbangun sebesar 12.1% dari luas wilayah. Perubahan 

penggunaan lahan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin sempit ruang 

air untuk melakukan infiltrasi dan meningkatkan aliran air permukaan. Perubahan 

penggunaan lahan sebagai salah satu faktor penyebab banjir didukung pendapat 

Kodra dan Syaurkani (2004), Pribadi et.al. (2006), Kodoatie (2013), dan Yüksek 

et.al. (2013) bahwa dampak perubahan penggunaan lahan menjadi lahan 

terbangun yakni semakin meningkatnya frekuensi dan luasan bencana banjir 

karena terganggunya sistem pengendali banjir dan drainase. Sedangkan Popovska 

et.al. (2010) menyatakan bahwa faktor penyebab banjir adalah curah hujan. 

Intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama akan menyebabkan 

terjadinya bencana banjir. Mudelsee et.al. (2003) mengungkapkan bahwa 

terjadinya peningkatan intensitas curah hujan sebagai penyebab banjir disebabkan 

efek radiasi yang terjadi pada atmosfer. Terjadinya radiasi pada atmosfer 

menyebabkan perubahan iklim terutama peningkatan siklus hidrologi. 

Perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun disebabkan akibat 

petumbuan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong 

meningkatnya kebutuhan kawasan untuk permukiman dan pembangunan yang 

sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Pada akhirnya 

lahan terbuka berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri. Hal ini 

tidak hanya terjadi pada kawasan perkotaan, namun juga terjadi pada kawasan 

budidaya dan lindung yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan. Kota Padang 

antara periode 2009-2014 memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1.6 

persen/tahun, sebagai akibatnya bertambahnya luas lahan terbangun sebesar 0.3% 

dari luas wilayah Kota Padang. Semakin luasnya lahan permukiman 

mengakibatkan luasan daerah resapan air semakin berkurang. Jika hal ini 

dibiarkan terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin luasan genangan banjir 

menjadi semakin luas. 

Jenis tanah merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam zonasi 

rawan banjir. Berdasarkan peta jenis tanah Puslitan (1990), jenis tanah Kota 

Padang dibedakan atas enam jenis, yaitu tanah Alluvial, tanah Andosol, tanah 

Latosol, tanah Kompleks Podsolik Merah Kuning, dan tanah Organosol. Pada 

zona rawan tinggi di wilayah penelitian terdapat dua jenis tanah, yaitu jenis tanah 
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Alluvial dan tanah Organosol. Asdak (1995) menyatakan bahwa jenis tanah yang 

memiliki tekstur sangat halus (lempung) dan memiliki kandungan air yang tinggi 

rentan terhadap banjir. Jenis tanah Alluvial dan tanah Organosol merupakan jenis 

tanah yang memiliki tekstur halus dan kandungan air tanah relatif tinggi.  

Indikator frekuensi genangan banjir digunakan dalam analisis penentuan tingkat 

kerawanan banjir. Artinya wilayah yang sering tergenang banjir lebih rentan dari 

pada wilayah yang jarang atau tidak pernah mengalami banjir. 

Ketersediaan lahan untuk permukiman dihasilkan dari overlay beberapa peta 

tematik, yaitu peta penunjukkan kawasan hujan, peta pola ruang, dan peta 

penggunaan lahan tahun 2014. Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan bahwa 

kawasan yang dapat digunakan untuk permukiman adalah arel peruntukan lain 

(APL). Kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam tidak dapat dimanfaatkan 

untuk kawasan budidaya. Distribusi kawasan hutan di Kota Padang dapat 

disajikan pada Gambar 4(a). 

 

Gambar 4. Kawasan Hutan (a) dan Pola Ruang (b) Kota Padang 

 Berdasarkan pola ruang Kota Padang sekitar 70% merupakan kawan lindung 

dan sekitar 30% merupakan kawasan budidaya. Gambar 4(b) menunjukkan bahwa 

kawasan budidaya sebagian besar diperuntukan untuk kawasan permukiman. 

Selain itu, berdasarkan penggunaan lahan disajikan pada Gambar 5(a) kawasan 

permukiman di Kota Padang sebesar 16.5% dari luas wilayah. Hasil overlay peta 

penunjukkan kawasan hutan, peta pola ruang, dan peta penggunaan lahan dapat 

ditentukan ketersediaan lahan untuk kawasan permukiman. Kawasan APL pada 

peta penunjukkan kawasan hutan dan kawasan permukiman pada pola ruang 

merupakan kawasan yang dapat digunakan untuk kawasan permukiman. Untuk 

mendapatkan lahan yang tersedia untuk kawasan permukiman dilakukan overlay 

dengan penggunaan lahan. Lahan terbangun pada penggunaan lahan merupakan 
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lahan yang tidak tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa luas ketersediaan 

lahan untuk permukiman pada wilayah penelitian yaitu 4489 Ha (6.46%).  

 
Gambar 5. Penggunaan Lahan (a) dan Ketersediaan Lahan (b) Kota Padang. 

Gambar 5 (b) merupakan  hasil analisis ketersediaan lahan untuk 

permukiman. Upaya untuk mengatasi beberapa persoalan di Kota Padang terkait 

dengan permukiman rawan dan berisiko banjir maka diharapkan adanya 

perubahan. Hasil analisis ISM pada elemen perubahan yang diharapkan  di Kota 

Padang adalah: (1) Penetapan peraturan  bangunan dan zoning regulation; (2) 

Peningkatan koordinasi/ kerjasama antar instansi yang bertanggungjawab terhadap 

penataan ruang; dan (3) Peningkatan konsistensi penerapan regulasi yang 

berkaitan dengan pengendalian ruang. Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa pada tahun 2014 penggunaan lahan di Kota Padang sebesar 16.5% 

merupakan kawasan permukiman. Sekitar 53.5% kawasan permukiman pada zona 

sangat rawan terhadap banjir, dan 31.5% kawasan permukiman memiliki tingkat 

kerentanan tinggi yang tersebar pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Padang 

Barat, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang 

Timur, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Oleh karena itu, upaya mitigasi untuk 

kawasan permukiman menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya 

mengurangi risiko bencana banjir pada masa yang akan datang.  
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Gambar 6.  Permukiman Bahaya Banjir (a), dan Permukiman Rentan Banjir (b) di 

Kota Padang. 

 

 

Gambar 7.  Permukiman Risiko Banjir (a), dan Zona Prioritas Pengembangan 

Kawasan Permukiman (b) di Kota Padang. 
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Hasil analisis ISM pada elemen perubahan yang diharapkan terdapat tiga 

sub elemen kunci yaitu penetapan peraturan bangunan dan zoning regulation, 

peningkatan koordinasi/ kerjasama antar instansi yang bertanggung jawab 

terhadap penataan ruang, dan peningkatan konsistensi penerapan regulasi yang 

berkaitan dengan pengendalian ruang. Langkah-langkah mitigasi bencana banjir 

dikembangkan berdasarkan tiga sub elemen kunci pada elemen perubahan yang 

diharapkan yang disajikan pada matriks Tabel 1. Upaya mengurangi dampak yang 

ditimbulkan akibat bencana banjir, maka penelitian ini membentuk zona prioritas 

pengembangan kawasan permukiman di Kota Padang. Peta zona prioritas 

pengembangan kawasan permukiman dihasilkan berdasarkan empat indikator  

yaitu: (1) Kesesuaian lahan untuk permukiman, (2) Ketersediaan lahan untuk 

permukiman, (3) Bahaya banjir, dan (4) Pola ruang pada RTRW Kota Padang. 

Upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bancana banjir terhadap 

kawasan permukiman, maka tingkat kerawanan banjir menjadi pertimbangan 

dalam penentuan prioritas kawasan permukiman. Semakin tinggi tingkat 

kerawanan banjir, maka semakin rendah dalam tingkat prioritas untuk menjadi 

kawasan permukiman. Hasil analisis zona prioritas pengembangan kawasan 

permukiman di Kota Padang terdapat 8 tingkatan zona prioritas pengembangan 

kawasan permukiman. Tingkatan tertinggi yakni 1, sedangkan yang terendah 

adalah 8 seperti yang disajikan pada Gambar 7b 

Pada zona prioritas pengembangan kawasan permukiman dengan tingkat 

risiko tinggi maka dibentuk penetapan peraturan bangunan dan zoning regulation 

antara lain: 

1. Kawasan permukiman harus memenuhi aturan 30% ruang terbuka hijau 

2. Kawasan permukiman harus memiliki jaringan drainase yang sesuai dengan 

daya tampung air hujan 

3. Pengembangan permukiman tidak berada pada zona 100 meter disepanjang 

sempadan sungai dan tidak menghalangi laju arus sungai 

4. Pengembangan kawasan permukiman diwajibkan memiliki sumur resapan. 
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Tabel 1. Matriks Langkah-Langkah Mitigasi Bencana Banjir pada Kawasan 

Permukiman Rawan dan Berisiko Banjir di Kota Padang. 

Elemen Upaya Mitigasi 

Penetapan peraturan bangunan dan 

zoning regulation 

 Regulasi pada zona rawan banjir 

 

a. Tidak boleh mendirikan bangunan sejauh 

100 meter dari sempadan sungai 

b. Setiap kawasan permukiman harus 

menyediakan 30% ruang terbuka hijau 

c. Larangan mendirikan bangunan pada 

badan sungai atau menghalangi laju arus 

sungai 

d. Selektif dalam pemberian izin 

mendiriangkan bangunan (IMB) pada zona 

rawan dan berisiko bencana 

Upaya pada zona kerentanan banjir 

a. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang peringatan dini dan kajian resiko 

bencana  

b. Melakukan penyusunan aturan dan 

kelembagaan penanggulangan bencana 

banjir 

c. Memberikan pendidikan kebencanaan pada 

masyarakat rawan bencana banjir 

d. Peningkatan kesiapsiagaan masayarakat 

dalam menghadapi bencana 

e. Melakukan pengurangan faktor risiko 

bencana banjir baik secara struktural dan 

non struktural secara kontinu 

 

Peningkatan koordinasi/ kerjasama 

antar instansi yang bertanggung 

jawab terhadap penataan ruang 

a. Membangun sistem informasi publik antar 

instasi yang bertanggung jawab dalam 

penataan ruang 

b. Menyusun program pendidikan dan 

pelatihan pengembangan kapasitas SDM 

secara bersama terhadap instasi yang 

terkait dalam penataan ruang 

 

Konsistensi penerapan regulasi yang 

berkaitan  dengan pengendalian 

ruang 

a. Melakukan tindakan pombongkaran 

bangunan tampa IMB 

b. Tidak mengeliarkan izin pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang 

c. Memperketat mengeluarkan izin 

pendiriangan bangunan pada zona rawan 

dan berisiko bencana 

d. Melakukan tindakan pada pengembangan 

kawasan permukiman yang tidak 

memenuhi 30% ruang terbuka hijau 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kota Padang memiliki sekitar 18% lahan yang sangat sesuai untuk kawasan 

permukiman, namun berdasarkan penggunaan lahan permukiman tahun 2014 

masih terdapat sebesar 0.2% kawasan tidak sesuai dengan kesesuaian lahan 

untuk permukiman. 

2. Sekitar 13 % kawasan di Kota Padang sangat rawan terhadap banjir (rawan 

tinggi), dan bagian besar (53.5%) kawasan permukiman berkembang pada 

kawasan sangat rawan banjir. 

3. Analisis ketersediaan lahan untuk permukiman di Kota Padang menunjukan 

bahwa lahan yang tersedia hanya sekitar 6% dari luas wilayah. 

4. Hasil analisis prioritas pengembangan kawasan permukiman di Kota Padang 

menghasilkan delapan tingkatan prioritas pengembangan kawasan 

permukiman. 
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Abstrak: Guru Geografi mempunyai kompetensi profesional dan 

pedagogis dalam menyusun rancangan dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan model 

pembelajaran group investigation dalam pembelajaran Geografi di SMA. 

Model pembelajaran ini dikembangkan dengan cara berpikir spasial. 

Pengembangan model ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

yang bermakna bagi siswa dalam mempelajari dan memahami Geografi 

serta earth system yang mendasarinya. Manfaat lain, siswa dapat 

berkomunikasi aktif dalam kelompok serta mampu melakukan 

investigasi terhadap fenomena spasial. Dalam penerapan model ini, guru 

diharapkan mampu menyediakan waktu, merancang sistematika 

penulisan, menyediakan data/ informasi yang valid sebelum diterapkan. 

Kata Kunci:  Group Investigation, Spatial Thinking 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. 

Sebagai pendidik, guru tidak hanya berperan menyampaikan ilmu kepada peserta 

didik, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Seharusnya, guru 

mengetahui cara belajar siswa dan menguasai berbagai cara membelajarkan siswa. 

Siswa berperan sebagai subjek pembelajaran dan penikmat kondisi belajar yang 

diciptakan guru. Apabila guru dan siswa bersinergi dalam menjalankan peran 

masing-masing, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu komponen 

pembelajaran yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran adalah 

model pembelajaran.  

Model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran (Sudjana, 2005). Model pembelajaran merupakan sarana dalam 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa 

kemampuan memilih model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

akan mengalami kegagalan. Model yang digunakan harus menyesuaikan dengan 

karakteristik siswa, seperti kemampuan berdiskusi dan bekerja sama. Sesuai 

mailto:Alviageo@gmail.com
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dengan pendapat (Purwanto, 2014:77) bahwa guru harus mampu mengidentifikasi 

karakteristik siswa untuk mengurangi ketidaksiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang mendukung karakteristik 

siswa dalam berdiskusi dan bekerjasama adalah model pembelajaran Group 

Investigation.  

Model pembelajaran Group Investigation selanjutnya disebut GI (Thelen, 

1960) merupakan model pembelajaran yang paling kompleks untuk diterapkan. 

Model GI dipertajam oleh Sharan (1980) yang menjelaskan bahwa model ini 

membelajarkan siswa berkomunikasi secara berkelompok dengan baik. GI 

mengajarkan siswa melakukan penyelidikan secara aktif dengan berkelompok 

untuk menemukan prinsip. Pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil siswa 

digolongkan ke dalam model pembelajaran kooperatif (Slavin, 2005). Model GI 

bisa digunakan pada pelajaran Geografi.  

Pelajaran Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau 

kelingkungan dalam konteks keruangan (Semlok IGI, 1988). Penerapan model GI 

dalam Geografi haruslah memiliki muatan keruangan atau spasial. Kemampuan 

keruangan ini menjadi metode analisis yang menekankan analisisnya pada 

eksistensi ruang (space) sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan 

manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer (Yunus, 2013). 

Pembelajaran Geografi di sekolah masih menjadi salah satu permasalahan 

krusial pendidikan nasional dewasa ini. Implementasinya masih bias pada 

pengetahuan geografi (geographical knowledge), sementara ranah keterampilan 

geografis (geographical skill), dan ranah sikap/ nilai geografis (geographical 

attitude/ value) tidak tumbuh optimal. Padahal, menurut Handoyo (2012) pada 

Abad XXI kecenderungan Pendidikan Geografi mengarah pada Geografi terpadu 

(integrated geography) yang mengarahkan tumbuhnya sikap kritis dan tanggung 

jawab warga negara pada isu-isu  kunci yang kompleks, seperti masalah 

lingkungan, sosial, budya, ekonomi dan politik. Seharusnya hal ini dapat dijadikan 

momentum perbaikan kualitas pembelajaran Geografi. 

Kritikan pada implementasi Pendidikan Geografi menyiratkan bahwa 

performa pendidikan tersebut kurang mampu membelajarkan siswa secara spasial. 

Pembelajaran Geografi lebih menekankan pada objek material, sementara objek 

formal yang berupa pendekatan keruangan kurang terintegrasi pada setiap topik 

pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan Purwanto (dalam Handoyo, 2013), 

bahwa pembelajaran Geografi lebih menonjolkan ilmu bantu dari pada Geografi 

itu sendiri, sehingga tidak ada bedanya belajar Geografi dengan belajar ilmu 

bantunya. Hal itu diperkuat oleh Rindarjono (2012), bahwa studi Geografi selama 

ini tidak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah, 

karena dalam studinya kurang menekankan pada pendekatan spasial. Padahal, 

kekuatan studi Geografi justru pada pendekatan spasial. Menurut Handoyo (2010), 

sebagai dampaknya, pembelajaran Geografi belum mampu membentuk pola pikir 
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(mindset) spasial pada diri siswa. Contohnya siswa dapat menjelaskan kondisi air 

Sungai Brantas yang berkaitan dengan debit air, arus air, kualitas air, dan 

pencemaran airnya, tetapi  tidak memahami dengan baik letak, tempat, dan posisi 

sungai tersebut dari hulu hingga hilir sehingga belum tampak kontribusi belajar 

Geografi dan belajar ilmu bantu Geografi. 

Kemampuan berpikir spasial dalam Geografi merupakan ciri khas yang 

harus dilatih pada siswa. Agar kemampuan berpikir spasial dimiliki oleh siswa, 

perlu adanya panduan pada penggunaan model pembelajaran GI di kelas. Menurut 

National Research Council (2006), Spatial thinking It defines spatial thinking as 

three lines: knowledge, tools and skills, and habit so fmind, a collection of 

cognitive skills comprised of knowing concepts of space,using tools of 

representation and reasoning processes. Berpikir spasial memiliki tiga konsep, 

yaitu pengetahuan, alat dan keterampilan serta kebiasaan dalam berpikir. Dalam 

pelaksanaannya, mengasah kemampuan berpikir spasial siswa dapat menerapkan 

spatial concepts, spatial representation, dan spatial reasoning (Michael dan 

Hoff, 2013). Dari penjelasan di atas, diperlukan kajian konseptual dalam 

memadukan model pembelajaran Group Investigation dengan berpikir spasial 

pada pelajaran Geografi. Tulisan ini diharapkan memberikan ragam wacana baru 

dalam penggunaan model-model pembelajaran Geografi di tingkat SMA. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model Pembelajaran Group Investigation 

Group Investigation adalah penyelidikan yang dilakukan secara 

berkelompok, yakni siswa secara berkelompok melakukan penyelidikan dengan 

aktif sehingga memungkinkan menemukan prinsip. Model GI merupakan 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil, siswa menggunakan 

inkuiri kooperatif (perencanaan dan diskusi kelompok) kemudian 

mempresentasikan penemuan mereka di depan kelas. Model ini memberikan 

pengalaman belajar di lapangan secara aktif dan kooperatif. Pada akhirnya, siswa 

akan lebih termotivasi untuk menemukan masalah dan pemecahannya sendiri.  

Pada dasarnya, GI memiliki tiga konsep utama yaitu penelitian, 

pengetahuan, dan dinamika belajar kelompok. Konsep inilah yang dianggap 

mampu mengasah kemampuan siswa dalam mencari pengalaman untuk 

memperoleh ilmu secara kritis. Selain itu, siswa mampu mengetahui kondisi 

belajar dalam kelompok. Siswa mampu mengetahui karakteristik teman-teman 

dalam satu kelompoknya. Pada proses pencarian ilmu tersebut, siswa secara 

langsung akan berusaha menyeimbangkan pemikirannya dalam menghadapi 

perbedaan dalam satu kelompok. Proses seperti ini dapat dijadikan pembelajaran 

untuk kehidupan. Hal ini bermakna bahwa siswa dapat memahami adanya 

perbedaan dalam satu kelompok. 
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Model GI memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran (Sharan dalam 

Sumarmi, 2015). Kelebihannya dari GI adalah (1) Sswa lebih aktif dalam 

berdiskusi, (2) Mampu mengobservasi gaya bicara siswa, (3) Siswa lebih mudah 

belajar kooperatif secara efektif sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial 

diantara mereka, (4) Siswa berlatar belakang ekonomi rendah bisa berpartisipasi 

dalam kelompok, (5) Mendorong siswa berpartisipasi aktif di luar kelas, (6) 

Memberikan kebebasan kepada guru dalam memberikan arahan, pujian dan 

umpan balik, dan (7) GI dapat meningkatkan prestasi siswa. 

Selain memiliki kelebihan, model GI terdapat beberapa kelemahan. Dalam 

pembelajaran kooperatif, terdapat kelemahan yang disebut efek free rider (Slavin, 

1995). Efek free rider terjadi dalam pembelajaran kooperatif, yakni seorang siswa 

bekerja keras untuk menyelesaikan tugas kelompok, sedangkan siswa lain asyik 

melakukan aktivitas yang tidak ditugaskan. Efek free rider dapat diartikan sebagai 

tindakan “membonceng” siswa terhadap hasil kerja teman sekelompoknya. Untuk 

mengurangi efek ini, masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberikan tugas 

yang berbeda. Selain itu, pengawasan guru sangat diperlukan dalam mengontrol 

jalannya proses ini. 

Secara khusus, terdapat pula kelemahan dari model GI ini, antara lain: (1) GI 

tidak ditunjang oleh adanya hasil penelitian yang khusus, (2) Proyek kelompok 

sering melibatkan siswa yang mampu karena siswa tersebut lebih mampu 

mengarahkan belajar mereka sendiri, (3) GI terkadang memerlukan pengaturan 

situasi dan kondisi yang berbeda, jenis materi yang berbeda dan gaya mengajar 

yang berbeda pula, (4) Keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik 

yang baik bagi kelompok kecil karena antara kelompok satu dengan kelompok 

lain terlalu dekat sehingga diskusi kelompok tidak dapat berjalan dengan baik, 

maka saling menganggu, dan (5) Keberhasilan model GI bergantung pada 

kemampuan siswa memimpin kelompok atau bekerja mandiri. 

Selain kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan model GI ini, terdapat 

pula keuntungan atau hasil akhir dari pembelajaran model GI ini. Adapun 

keuntungan yang diharapkan adalah (1) Memungkinkan siswa menggunakan 

keterampilan inkuiri yang mampu mempersiapkan masa depan siswa, (2) Siswa 

lebih intensif dalam mencari dan menyelesaikan masalah, (3) Mengarahkan siswa 

mengembangkan kepemimpinan serta terampil dalam berdiskusi dan kerja 

kelompok, (4) Memungkinkan guru memberikan perhatian kepada siswa, (5) 

Siswa lebih aktif dalam belajar mandiri maupun berpartisipasi dalam diskusi, (6) 

Dapat digunakan pada sekolah yang melakukan berbagai macam pengaturan 

kelas, pengelompokan siswa dan penjadwalan, dan (7) Mengembangkan rasa 

respect (hormat) bagi siswa yang bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan. 

Selain itu, GI juga meningkatkan rasa tanggung jawab dalam memberikan 

kontribusi dalam presentasi hasil diskusinya. 
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Penerapan model GI akan optimal jika mengikuti tahapan-tahapannya secara 

teratur. Menurut Maimunah (dalam Sumarmi, 2015:128) adapun tahapan dalam 

perencanaan GI adalah (1) Menentukan tujuan. Pada  tahap ini, guru membuat 

tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dari materi yang akan disampaikan. 

Penerapan model GI dapat mencapai tiga hal, yaitu siswa belajar dengan 

penemuan, belajar isi/ konten dan belajar untuk bekerja kooperatif; (2) 

Merencanakan pengumpulan informasi. Guru bisa menyiapkan sendiri berbagai 

jenis dan bentuk data/ informasi sesuai dengan materi yang disampaikan. Selain 

itu, guru bisa mempersiapkan buku teks dan buku referensi di pustaka; (3) 

Membentuk kelompok. Langkah pertama dalam membentuk kelompok, guru 

harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa. Selanjutnya, guru membagi 

siswa dalam kelompok dengan berbagai kriteria, seperti jenis kelamin, etnis atau 

kemampuan kognitif. Hal mendasar adalah pembagian kelompok berdasarkan 

sifat heterogenitas; (4) Mendesain aktivitas kelompok. Dalam kelompok 

investigasi, siswa harus bekerjasama dalam membuat keputusan sesuai dengan 

peran dan tugas yang telah diberikan; dan (5) Merencanakan aktivitas kelompok 

secara keseluruhan. Aktivitas ini didesain untuk memperkenalkan tujuan 

investigasi secara keseluruhan Pada tahap perencanaan ini, guru memegang 

peranan yang penting dalam mempersiapkan proses pembelajaran.  

Seperti pada perencanaan, tahap pelaksanaan juga memiliki lima tahapan 

yaitu: (1) Membentuk kelompok dan menentukan topik. Pada tahap ini guru 

mengatur siswa ke dalam kelompok-kelompok dan membiarkan siswa 

menentukan topik yang telah disediakan oleh guru; (2) Membuat rencana 

kelompok. Siswa menentukan batas investigasi, akses sumber-sumber informasi, 

rencana tindakan dan pemberian tanggung jawab pada masing-masing anggota 

kelompok; (3) Pelaksanaan investigasi. Setelah menentukan topik investigasi dan 

merencanakan kegiatan. Siswa mulai melakukan investigasi terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang direncanakan. Pada tahap ini, siswa memulai kegiatan 

mengamati, membuat dugaan, menganalisis dugaan secara deduktif dan menarik 

kesimpulan; (4) Menganalisis hasil dan menyiapkan laporan. Pada tahap inilah 

guru berkesempatan untuk memberikan arahan terhadap hasil yang mulai disusun 

oleh masing-masing kelompok; dan 5) Menyajikan laporan. Dari hasil akhir yang 

diperoleh, selanjutnya setiap kelompok secara bergantian menyajikan laporannya, 

baik dalam bentuk deskriptif, menggunakan media peta tematik, tabel bahkan 

diagram. 

Spatial Thinking 

Berpikir spasial merupakan bagian integral dalam kehidupan kita sehari-

hari. Dengan penggunaan alat-alat pemetaan online, GPS dan navigasi mobil 

masyarakat umum telah menjadi sadar akan kemungkinan penggunaan data 

spasial. Konsep yang berbeda dari ruang membuat ruang berpikir bentuk berbeda 

dari pemikiran, konsep ini membantu siswa untuk memvisualisasikan hubungan 

antara bentuk nyata dan fenomena spasial (Stoltman dan DeChano, 2003).  

Selanjutnya, Leeand Bednarz (2009) menggambarkan bahwa pemikiran spasial 

sebagai kombinasi yang konstruktif dari tiga komponen yang saling menguatkan, 
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yaitu sifat ruang, metode yang mewakili informasi spasial, dan proses penalaran 

spasial. Berpikir spasial adalah katalis untuk meningkatkan pemahaman mata 

pelajaran di kurikulum dan sebagai cara berpikir yang melintasi batas-batas 

disiplin.  

Kemampuan berpikir secara spasial (spatial thinking) merupakan salah satu 

kemampuan kognitif yang dapat dioperasikan untuk mentranformasi dan 

mengkombinasikan informasi. Peta merupakan representasi dari berpikir spasial 

dan dengan mempelajarinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir spasial 

tersebut (Sukmayadi, 2015).Kemampuan berpikir ini merupakan salah satu 

kemampuan dalam berpikir yang berdasarkan pada amalgam dari tiga proses, 

yaitu konsep keruangan, alat representasi, dan proses dalam berpikir. Dengan 

mengetahui konsep keruangan, kita dapat memperhatikan aspek dimensionalitas, 

kontinuitas, proksimiti dan separasi sebagai salah satu mesin untuk 

memperhatikan suatu struktur permasalahan, menjawab pertanyaan dan 

mengkomunikasikan solusi. Pengembangan kemampuan berpikir spasial dapat 

diuraikan berdasarkan gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dimensi Spatial Thinking (Michael dan Hoff, 2013) 

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa spatial concept mengandung 

arti bahwa data spasial yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga data dapat 

dintegrasikan, dihubungkan dan terstruktur sehingga menjadi satu kesatuan data. 

Selanjutnya, spatial representation merupakan penggunaan alat dan metode 

analisis yang berguna dalam menyimpan, menganalisis, memahami dan 

mengkomunikasikan informasi secara terpadu kepada orang lain. Terakhir, spatial 

reasoning merupakan kemampuan dalam memanipulasi, menafsirkan dan 

menjelaskan informasi spasial secara terstruktur. Ketiga konsep dasar ini 

digunakan dalam mengolah dan menganalisis segala informasi berkaitan dengan 

spasial. Tahapan ini dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam berpikir secara 

spasial. 

Berpikir spasial memperkuat kemampuan siswa untuk melakukan 

penyelidikan ilmiah, terlibat dalam pemecahan masalah, dan berpikir spasial. 

Untuk tujuan ini, National Academy of Science (2006) mengusulkan lima set 

keterampilan, yaitu mengajukan pertanyaan geografis, memperoleh informasi 

geografis, pengorganisasian informasi geografis, menganalisis informasi geografis 

dan menjawab pertanyaan geografis. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. Proses Inkuiri dalam Berpikir Geografi (ESRI, 2003) 

Dari proses inkuri dalam berpikir Geografi di atas, bahwa belajar memahami 

Geografi dalam konteks berpikir spasial dapat menggunakan lima tahapan 

tersebut. Tahapan berpikir tersebut akan melatih siswa untuk berpikir spasial. 

Setiap proses dan aktivitas siswa didalam kelas menggunakan tahapan berpikir ini. 

Guru di tuntut mahir dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang 

memasukkan tahapan berpikir spasial. 

Spatial Thinking dalam Model GI 

 Model pembelajaran GI disusun oleh guru dengan perencanaan yang bagus 

agar siswa mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Perencanaan pembelajaran ini nantinya akan digunakan sebagai alat pemandu bagi 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh sebab itu, perencanaan 

pembelajaran haruslah lengkap, sistematis, mudah diaplikasikan, namun tetap 

fleksibel dan akuntabel. Penyusunan perencanaan pembelajaran merupakan 

bagian tugas administrasi guru yang berdampak langsung bagi kepentingan 

pembelajaran. Banyak ahli yakin, bahwa melalui perencanaan yang baik proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik pula.  

 Perencanaan pembelajaran Geografi akan bermakna apabila disetiap 

langkah-langkah aktivitas belajar dimasukkan indikator berpikir spasial. Dalam 

hal ini, perencanaan pembelajaran yang menggunakan model GI dirancang 

sedemikian rupa, agar langkah-langkah berpikir spasial juga bisa dilakukan pada 

aktivitas yang melibatkan siswa. Untuk lebih jelasnya, pola berpikir spasial 

digunakan dalam model pembelajaran GI. Di bawah ini, tertera pola perencanaan 

berpikir spasial dalam model GI.  

 Dari Gambar 3 di bawah, terlihat bahwa setiap sintaks/ langkah model GI 

diselipkan indikator-indikator dalam berpikir spasial. Seperti pada tahap satu, 

identifikasi topik disisipkan indikator mengajukan pertanyaan geografis. 

Pengajuan pertanyaan geografis seperti, “Apa yang menyebabkan arus laut..?” 

atau “Dimana lokasi penambangan minyak bumi di Indonesia..?. Pertanyaan 

seperti ini digunakan sebagai pertanyaan pembuka untuk menstimulus siswa akan 

apa yang dipelajari saat itu. Pada tahap dua, guru memberi tahu siswa mengenai 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 65 
 

tujuan khusus atau kompetensi yang akan dicapai dengan melakukan aktivitas saat 

itu. Tahap ketiga, pada proses pelaksanaan tugas belajar. Siswa dituntut untuk 

memperoleh dan mencari sebanyak mungkin informasi geografis berkaitan 

dengan tugas yang diberikan. Tahap selanjutnya, setelah informasi diperoleh 

siswa bersama kelompoknya melakukan analisis data termasuk memilih data yang 

sesuai dengan tema yang diberikan. Dari semua data yang diperoleh, tidak semua 

data yang cocok untuk digunakan. Pada tahap kelima, siswa membuat laporan 

dengan menjawab pertanyaan awal yang telah diberikan. Hasil jawaban dapat 

menggunakan laporan secara deskriptif atau bahkan bisa menggunakan peta 

tematik, tabel, diagram. Selanjutnya proses terakhir adalah peran guru dalam 

mengevaluasi seluruh kegiatan. Tahap evaluasi dilakukan untuk merefleksikan 

aktivitas yang dilakukan siswa dengan memberikan kritikan dan saran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

 

Sumber: Hasil Analisis Penulis 

Gambar 3. Sintaks Group Investigation berdasarkan Spatial Thinking 

Contoh Penerapan Model Gi Berbasis Spatial Thinking 

 Penerapan model GI berbasis spatial thinking akan lebih mudah dipahami 

dengan mencontohkan secara langsung langkah/ aktivitas belajar yang akan 

dilakukan oleh siswa. Penerapan model GI bisa digunakan pada materi-materi 

yang melibatkan sistem bumi atau fenomena geosfer. Investigasi bisa dilakukan 

oleh siswa dalam waktu yang terbatas, jika semua sumber daya seperti sumber 

data.Informasi telah disediakan oleh guru atau sudah disiapkan terlebih dahulu. 

Berikut ini contoh dari aplikasi GI berbasis berpikir spasial. 

Model GI 

Model 
Spasial GI 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 66 
 

Kelas X Semester 1 

KD Pengetahuan KD Keterampilan 

3.7 Menganalisa dinamika hidrosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

4.7 Menyajikan proses dinamika hidrosfer 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, 

video dan/ atau animasi 

Investigasi 1 (Pertemuan ke 1) 

Materi: Hidrosfer dan siklus air 

1. Pertanyaan kunci 

a. Bagaimana proses dari siklus air 

b. Seperti apa peranan, masing-masing komponen dari siklus air 

2. Investigasi 

a. Mengamati proses kejadian hujan 

b. Mengamati pergerakan air sungai 

c. Mengamati dan memahami proses pembentukan awan 

3. Mengkaji secara mendalam 

a. Peranan matahari terhadap siklus air 

b. Peranan angin terhadap siklus air 

c. Peranan topografi terhadap siklus air 

4. Review dan refleksi 

a. Apa yang menyebabkan perubahan wujud air? 

b. Bagaimana pergerakan air dalam siklus air tersebut? 

5. Refleksi 

Bagaimana deskripsi atau gambaran mengenai siklus air? 

6. Berpikir tentang earth system 

a. Bagaimana interaksi antara hidrosfer dengan  atmosfer untuk menghasilkan hujan. 

b. Bagaimana peranan morfologi dalam membantu kejadian hujan dan peranan 

morfologi terhadap gerakan air. 

7. Berpikir tentang inkuiri ilmiah 

a. Mengapa penting mengetahui urutan dalam siklus air? 

b. Bagaimana peranan masing-masing unsur siklus air dalam menjaga keseimbangan 

volume air dunia? 

c. Apa yang terjadi, ketika salah satu unsur siklus air tersebut mengalami 

permasalahan?  

Investigasi 2 (Pertemuan ke 2) 

Materi : Perairan darat 

1. Pertanyaan kunci 

2. Investigasi 

3. Mengkaji secara mendalam 

4. Review dan refleksi 

5. Refleksi 

6. Berpikir tentang earth system 

7. Berpikir tentang inkuiri ilmiah 

Investigasi 3 (Pertemuan ke 3) 

Materi : Perairan Laut 

1. Pertanyaan kunci 

2. Investigasi 

3. Mengkaji secara mendalam 

4. Review dan refleksi 

5. Refleksi 

6. Berpikir tentang earth system 

7. Berpikir tentang inkuiri ilmiah 

Dst… 
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KESIMPULAN 

 Pembelajaran  Geografi di SMA dengan menggunakan model GI bisa diisi 

dengan muatan berpikir spasial. Model GI bermanfaat membantu siswa untuk 

aktif dalam berdiskusi, membantu siswa untuk berpikir kritis, karena dalam 

aktivitasnya siswa diarahkan untuk melakukan investigasi terhadap tema yang 

diberikan. Selain itu, muatan berpikir spasial dalam model GI membantu siswa 

memahami earth system atau sistem kebumian. Penerapan model GI berbasis 

berpikir spasial akan maksimal, jika guru  mempersiapkan perencanaan, baik itu 

waktu, sistematika penulisan, dan menyediakan data/ informasi spasial dengan 

baik. Diperlukan kajian lanjutan untuk melihat efektivitas penerapan model GI 

berbasis berpikir spasial di SMA. 
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Abstrak: Dua pertiga bagian dunia adalah lautan, begitu pula dengan 

wilayah Indonesia terdiri dari 62% ( ± 3,1 juta km2) berupa laut dan 

daerah pesisir. Luasnya wilayah laut dan panjangnya garis pantai yang 

dimiliki serta metode pemetaan yang selama ini masih menggunakan 

survei lapangan langsung (terestrial) akan sulit untuk memetakan 

seluruh wilayah Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk melakukan 

terobosan-terobosan terkait dengan pemetaan dibidang laut salah 

satunya dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Pemetaan Bio-Fisik Laut yang dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan data Penginderaan Jauh antara lain: (1) Pemetaan 

Perubahan Garis Pantai, (2) Pemetaan Kedalaman Perairan 

(bathymetri), (3) Pemetaan Suhu Permukaan Laut (SPL), (4) Pemetaan 

Klorofil-a, (5) Pemetaan Kesesuaian Lahan, (6)Pemetaan Ekosistem 

Pesisir (Mangrove, Lamun dan Terumbu Karang). Pemanfaatan 

teknologi Penginderaan Jauh dan integrasinya dengan SIG merupakan 

solusi yang tepat dalam melakukan pemetaan dalam bidang kelautan. 

Luasnya wilayah laut Indonesia dan panjangnya garis pantai yang 

dimiliki menjadinya pemetaan secara terestrial tidak efektif baik dari 

segi tenaga, waktu, dan biaya. Pemetaan wilayah laut secara terestrial 

memiliki kelebihan tingkat akurasi yang lebih tinggi, tetapi 

memerlukan tenaga (SDA) yang lebih banyak, waktu yang lebih lama 

dan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemetaan 

wilayah laut dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. 

Kata Kunci: Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, Laut 

 

PENDAHULUAN 

Dua pertiga bagian dunia adalah lautan, begitu pula dengan wilayah 

Indonesia terdiri dari 62% (±3,1 juta km
2
) berupa laut dan daerah pesisir. 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dimana 

wilayahnya terdiri dari 13.466 pulau terdaftar dan memiliki koordinat dengan 

garis pantai sepanjang 99.093 km (www.bakosurtanal.go.id). Dengan alasan 

tersebut, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang 

strategis terhadap pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Dahuri 
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et.al., (2000) menyatakan 4 alasan pokok Pemerintah Indonesia menjadikan 

pembangunan sumber daya laut sebagai kebijakan strategis, yaitu :  

1. Fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 

yang terdiri dari 13.466 pulau dengan garis pantai sepanjang 99.093 km dan 

luas laut sekitar 6,3 juta km
2 

atau 62% dari luas teritorialnya 

(www.bakosurtanal.go.id).  

2. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk serta 

semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan.  

3. Pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa-Atlantik 

menjadi poros Asia Pasifik yang diikuti perdagangan bebas dunia pada tahun 

2020 menjadikan kekayaan laut Indonesia menjadi aset nasional.  

4. Dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk 

prioritas utama untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, 

agrobisnis, agroinduistri, permukiman, transportasi dan pelabuhan.  

Luasnya wilayah laut dan panjangnya garis pantai yang dimiliki serta 

metode survei pemetaan kelautan yang selama ini masih menggunakan survei 

lapangan langsung (terestrial) akan sulit untuk memetakan seluruh wilayah 

Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk melakukan terobosan-terobosan terkait 

dengan pemetaan dibidang laut salah satunya dengan penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni 

untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui 

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 2008). 

Perkembangan teknologi penginderaan jauh telah memungkinkan ilmuwan 

untuk dapat mendeteksi daerah-daerah potensial untuk berbagai kebutuhan. 

Teknologi penginderaan didukung dengan metode pengolahan serta analisis yang 

teruji akurasinya, merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat dalam 

mempercepat penyediaan informasi seluruh permukaan bumi tidak terkecuali laut 

dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sistem informasi terpadu yang 

dapat menyimpan dan mengolah serta menyampaikan secara cepat dan mudah 

dari berbagai sektor adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG dapat di 

integrasikan dengan Teknologi Penginderaan Jauh (Inderaja) yang memiliki 

kelebihan dalam memberikan data spasial multi resolusi, multi temporal, multi 

spektral. Cakupan yang luas dan mampu menjangkau daerah yang terpencil 

sehingga integrasi keduanya merupakan solusi yang ampuh  dalam melakukan 

pemetaan dalam bidang kelautan. Teknologi penginderaan jauh dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) belum banyak dimanfaatkan terutama untuk bidang 

kelautan, kecendrungan pemanfaatan data penginderaan jauh dan SIG masih 

dalam ruang lingkup daratan. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut 

dan pesisir sangat dibutuhkan kualitas data spasial yang baik, luasnya wilayah laut 

dan panjangnya garis pantai yang dimiliki menimbulkan beberapa masalah yang 

sering ditemukan, seperti : 
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1. Sumberdaya manusia yang dimiliki baik lembaga dan instansi yang belum 

memadai, praktis hanya Dinas Hidro-Oceanografi (DISHIDROS) TNI 

Angkatan Laut yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemetaan 

dibidang kelautan. 

2. Luasnya wilayah akan mempengaruhi besarnya biaya yang dibutuhkan utuk 

pemetaan, hal ini dikarenakan metode yang digunakan selama ini masih 

dengan cara terestrial atau dengan survei langsung. 

3. Luasnya wilayah dan metode survei langsung (terestrial) yang selama ini 

digunakan berdampak pada dibutuhkannya waktu yang lebih lama dalam 

melakukan proses pemetaan dan biaya yang cukup besar. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain: (1) Memberikan 

solusi yang efektif dalam melakukan pemetaan khususnya dalam bidang kelautan; 

(2) Survei pemetaan secara terestrial yang selama ini dilakukan dirasa tidak 

efektis mengingat luasnya wilayah laut dan panjangnya garis pantai; dan (3) 

Melihat kelebihan dan kekurangan antara pemetaan laut secara terestrial dengan 

pemetaan laut dengan memanfaatkan data penginderaan jauh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penginderaan Jauh 

Teknologi penginderaan jauh memperoleh data menggunakan fenomena 

perjalanan energi matahari menuju ke bumi melalui atmosfer dan reaksi interaksi 

energi tersebut pada obyek-obyek di permukaan bumi. Reaksi interaksi energi 

tersebut dapat berupa pantulan (reflected), pancaran (emitted), aliran 

(transmitted), dan serapan (absorbed). Reaksi obyek di permukaan bumi tersebut 

terhadap energi matahari kemudian dimanfaatkan sebagai informasi dengan 

bantuan wahana dan sensor penginderaan jauh (Aini, 2007). Energi matahari 

sendiri sendiri tersusun oleh berbagai spektrum gelombang elektromagnetik. Di 

dalam penginderaan jauh, penggolongan gelombang elektromagnetik paling 

sering dilakukan menurut letak panjang gelombangnya di dalam spektrum 

elektromagnetik (Lillesand dan Kiefer, 2008). 

Hanya sebagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat 

direspon oleh mata manusia, dikenal dengan gelombang tampak (visible 

spectrum). Gelombang tersebut dan gelombang lainnya digunakan dalam 

penginderaan jauh dan direkam dalam bentuk citra. Menurut Sutanto (1987) 

sekurang-kurangnya ada enam alasan yang melandasi penggunaan peginderaan 

jauh, yaitu  

1. Citra menggambarkan objek, daerah dan gejala di permukaan bumi dengan: 

a. Ujud dan letak objek yang mirip ujud dan letaknya di permukaan bumi  

b. Relatif lengkap 

c. Mencakup daerah yang luas 

2. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensi apabila 

pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop 
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3. Karakteristik objek yang tak tampak dapat diujudkan dalam bentuk citra 

sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya 

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi 

secara terestrial 

5. Merupakan satu – satunya cara untuk pemetaan daerah bencana 

6. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Maka dari itu citra 

merupakan alat yang baik sebagai sumber data maupun sebagai kerangka letak 

 
Sumber: Lillesand dan Kiefer (2008) 

Gambar 1. Spektrum Gelombang Elektromagnetik  

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi 

spasial serta menyajikan kembali dalam bentuk yang lebih baik dan menarik. 

Secara umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja 

bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Aronoff S, 1989). 
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Pemetaan Bio-Fisik Laut dengan Data Penginderaan Jauh 

Data penginderaan jauh khususnya data citra satelit memiliki beberapa 

keunggulan terutama dalam hal cakupan spasial dan kontiniuitas data rekaman 

yang lebih baik. Data penginderaan jauh ini dibutuhkan perlakuan khusus untuk 

mengekstraksi informasi yang diinginkan. Perlakuan khusus ini lebih sering 

disebut dengan teknik pengolahan citra (Danoedoro, 1996). Pemanfaatan data 

penginderaan jauh dan SIG terutama dibidang kelautan telah banyak 

dikembangkan di negara-negara berkembang, seiring dengan perkembangan 

tersebut menjadikan tingkat akurasi pemetaan semakin tinggi dan objek-objek 

kajian semakin bertambah sehingga dimungkinkan untuk memperoleh data 

dengan cepat dan dengan biaya relatif lebih murah agar dapat digunakan untuk 

pengelolaan dan pemanfaatan khususnya dibidang kelautan. Berikut beberapa 

kajian pemanfaatan data penginderaan jauh dan SIG dalam bidang kelautan 

terutama pada faktor biofisik kelautan : 

1. Perubahan Garis Pantai 

Batas air dan daratan dikenal sebagai garis pantai (shore lines), garis pantai 

selalu berubah baik perubahan sementara akibat pasang surut maupun yang 

permanen akibat pengikisan daratan (abrasi) dan penambahan daratan 

(akresi). Secara umum tiga hal yang mempengaruhi perubahan garis pantai 

yaitu gelombang (arus, pasang surut dan angin. Indentifikasi perubahan fisik 

lahan terutama diwilayah pesisir dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknologi penginderaan jauh dengan memanfaatkan data citra satelit dengan 

berbagai macam pilihan resolusi spasial.  

Perubahan garis pantai merupakan penelitian yang bersifat monitoring fisik 

lahan di wilayah pesisir dengan membangun citra komposit semu (False Color 

Composite) sesuai dengan penonjolan kenampakan yang akan diinterpretasi. 

Interpretasi perubahan garis pantai biasanya dilakukan secara visual dengan 

melakukan digitasi. Hasil analisis pendigitasian garis pantai pada citra tahun 

pertama (T1) dengan tahun kedua (T2) dan tahun berikutnya (Tn) akan dapat 

menggambarkan dengan jelas perubahan garis pantai yang terjadi dan dapat 

diketahui berapa besar perubahan terjadi dalam periode waktu tersebut, dan 

jenis perubahan yang terjadi dapat berupa akresi dan abrasi. Monitoring 

perubahan garis pantai yang dilakukan selama ini umumnya dengan tracking 

GPS, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pemetaan dan 

biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemenfaatan data 

penginderaan jauh. Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk monitoring 

peribahan garis pantai dapat dijadikan solusi yang sangat tepat, mengingat 

panjangnya garis pantai Indonesia. 
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Gambar 2. Hasil Perubahan Garis Pantai Padang 

 

2. Kedalaman Perairan (Bathymetri) 

Data penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan  

kedalaman laut (bathymetri), tetapi kemampuan pemetaan hanya terbatas 

sampai pada kemampuan penetrasi dari cahaya matahari untuk menembus 

perairan (±25 meter) dan pada perairan yang jernih. Ketika memasuki tubuh 

air energi matahari berkurang intensitasnya (melemah) secara eksponensial 

dengan semakin bertambahnya kedalaman, tingkat pelemahan energi tersebut 

dikontrol oleh koefisien pelemahan kolom air yang nilainya bervariasi untuk 

tiap panjang gelombang. 

Ada hubungan antara pantulan spektral objek dengan kedalaman perairan, hal 

ini dikarenakan terjadi serapan pada tubuh air. Misalnya pada objek yang 

sama tetapi pada kedalaman yang berbeda maka pantulan spektralnya akan 

berbeda pula. Jika substrat konstan maka perbedaan pantulan menunjukkan 

efek kedalaman. Kedalaman maksimum yang dapat diindera adalah tergantung 

DOP (Depth of Penetration) dari tiap band, dalam hal ini dari beberapa bahan 

rujukan band biru merupakan saluran yang penetrasinya paling baik terhadap 

tubuh air. Tiap band punya kedalaman efektif masing-masing, yang nilainya 

bervariasi tergantung kondisi perairan. Perbedaan DOP (Depth of Penetration) 

ini dipengaruhi oleh koefisien pelemahan kolom air (k). 
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Dalam pemetakan  kedalaman laut (bathymetri) ada banyak citra yang dapat 

digunakan dengan ketentuan citra tersebut memiliki panjang gelombang 

tampak dan inframerah dekat (VNIR) yaitu masih dalam rentan panjang 

gelombang 0,4 µm – 0,8 µm. Ada banyak citra yang dapat digunakan untuk 

pemetaan ini misalnya LANDSAT ETM +, ALOS (Advanced Land Observing 

Satellite), Quickbird, Rapid Eye, dll 

3. Suhu Permukaan Laut (SPL) 

Panjang gelombang inframerah termal pada data penginderaan jauh 

memungkinkan dilakukannya estimasi suhu permukaan laut. Secara khusus 

dapat dijelaskan bahwa suhu permukaan laut yang diukur adalah suhu 

permukaan pada beberapa millimeter di permukaan laut dan bukan suhu 

kolom air yang berada beberapa centimeter di bawah permukaan laut (Miller, 

R, L et al., 2005 dalam Perdana, 2006). Penetrasi ke dalam air yang dapat 

dijangkau oleh panjang gelombang inframerah termal hanya sekitar 10
-3 

m, 

sedangkan suhu termometrik berhubungan dengan suhu percampuran air 

(Gastellu dan Pramono, 1983 dalam Perdana, 2006).  

Saat ini banyak citra penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan untuk 

aplikasi kelautan terutama lapisan permukaan laut, diantaranya ialah NOAA- 

AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration-Advanced Very 

High Resolution Radiometer) dan Aqua MODIS (Aqua - Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer). Data MODIS memiliki resolusi temporal 1-2 

hari dan data dapat diperoleh melalui download dalam format data HDF 

(Hierarchical Data Format). Resolusi spasial dari 250 m (band 1-2), 500 m 

(band 3-7), dan 1 km (band 8-36) dengan cakupan citra mencapai 2330 km. 

Saluran-saluran radiasi inframerah termal dari NOAA-AVHRR dan Aqua 

MODIS, berfungsi untuk mendeteksi radiasi termal yang dipancarkan oleh 

permukaan bumi. Berdasarkan hubungan antara suhu dengan intensitas emisi 

maka data AVHRR dan MODIS dapat dimanfaatkan untuk mengukur suhu 

permukaan laut. Suhu permukaan laut merupakan parameter yang berkaitan 

dengan berbagai fenomena laut, sehingga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi daerah upwelling, front, arus laut, arus eddie, daerah 

konsentrasi ikan dan kemungkinan kandungan mineral. Selain itu, data suhu 

permukaan laut amat penting untuk mengetahui keseimbangan laut dan 

atmosfer dari waktu ke waktu. Langkah awal dilakukan proses konversi data 

dari nilai DN atau SI (Scale Integer) menjadi nilai suhu kecerahan air (Tb= 

Temperature Brighteness) dan/ atau reflektansi.  Proses konversi data DN atau 

SI menjadi radiansi dan reflektansi melalui cara sebagai berikut :  

R = R_Scaleb (SIb¬- R_offsetb) 

R adalah nilai Radiansi atau Reflektansi, R_ Scaleb merupakan nilai skala 

pada kanal ke_b, dan R_offsetb merupakan nilai R_offset pada kanal ke_b. 

Selanjutnya untuk mendapatkan suhu kecerahan air (Tb) digunakan persamaan 

Invers Fungsi Planck (Black Body Radiation) dengan anggapan suhu kamar 

bumi berkisar 300 ºK, yakni sebagai berikut :  
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Dengan Tb adalah suhu kecerahan air (ºK), C1 dan C2 adalah konstanta yang 

masing-masing nilainya adalah C1 = 1,1910659 × 10-5m-1Wsr-1cm-4 dan C2 

= 1,438833cmK, dan Vi adalah bilangan gelombang pusat (central wave 

number) untuk kanal 31 sebesar 876,302cm-1 dan kanal 32 sebesar 831,95cm-

1, dan R adalah nilai radiansi. Pengolahan data suhu permukaan laut (SPL) 

Ekstraksi data SPL dilakukan dengan menggunakan kanal 31 dan 32 MODIS 

dan dengan menerapkan beberapa algoritma. 

SPL (ºC) = 1,0351 Tb31 + 3,046 (Tb31 - Tb32) – 10,93 – 273 

(Callison et. al., 1989 dalam Perdana, 2006) 

Dengan SPL (ºC) adalah suhu permukaan laut (ºC), Tb31 dan Tb32 masing-

masing adalah suhu kecerahan dari kanal 31 dan 32 MODIS. Proses 

pengolahan data SPL ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak pengolahan citra digital seperti ENVI, ER Mapper, ILWIS, dll. 

 
Gambar 3. Bagan Alir Prosedur Pengolahan Citra SPL 
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Gambar 4. Suhu Permukaan Laut Dunia 

4. Klorofil-a 

Pada prinsipnya pangkal dari semua bentuk kehidupan dalam laut, yaitu 

aktivitas fotosintesis tumbuhan air. Dimana dengan menggunakan bantuan 

energi cahaya matahari, dapat mengubah senyawa-senyawa anorganik menjadi 

senyawa organik yang kaya energi dan dapat menjadi sumber makanan bagi 

semua organisme laut. Diantara semua tumbuhan air, fitoplankton yang 

mengikat sebagian besar energi matahari, dan menjadi  dasar (level pertama) 

terbentuknya rantai makanan dalam ekosistem bahari, dan sangat penting 

keberadaannya bagi semua penghuni habitat bahari (Nybakken, 1992). Sifat 

serapan energi oleh air jernih dan air keruh berbeda disebabkan kandungan 

material baik organik maupun nonorganik pada air. Pada panjang gelombang 

kurang dari 0,6 µm, air jernih lebih banyak memantulkan energi dan mencapai 

puncaknya pada saluran biru (0,4-0,5 µm) hingga hijau (0,5-0,6 µm). 

Sedangkan pada air keruh oleh adanya peningkatan konsentrasi klorofil, 

terjadi perubahan transmisi tenaga yang drastis, dimana terjadi penurunan 

pantulan energi pada saluran biru secara signifikan dan peningkatan pantulan 

energi pada saluran hijau oleh adanya konsentrasi klorofil yang memiliki sifat 

memantulkan gelombang hijau  
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Sumber: Sunarto (2002) 

Gambar 4.  Karakteristik Pantulan Spektral Air Laut dengan Konsentrasi 

Klorofil Berbeda  

Potensi sumberdaya perikanan/kelautan sangat erat kaitannya dengan 

produktivitas primer dari suatu perairan yang dihasilkan oleh 

fitoplankton. Pigmen fotosintesis yang umum terdapat pada fitoplankton 

adalah kolorofil-a, sehingga hasil pengukuran klorofil-a digunakan untuk 

menduga biomassa fitoplankton suatu perairan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan linier antara produktivitas primer dengan 

kelimpahan plankton. Melalui teknologi penginderaan jauh kelautan, 

pendugaan diatas dapat dilakukan berdasarkan sifat optik atau bioptik air laut 

yang dilihat dari keberadaan pigmen-pigmen fitoplankton (klorofil-a) dan 

suhu permukaan laut. 

Klorofil yang berwarna hijau yang pada dasarnya menjadi sumber informasi 

perikanan laut karena keterkaitannya yang erat dengan produktivitas primer 

perikanan, sehingga dapat disimpulkan dimana terdapat konsentrasi klorofil 

yang tinggi disitu terdapat juga konsentrasi biota atau ikan laut yang tinggi.  

Dalam kaitannya dengan inderaja, klorofil merupakan obyek yang mudah 

dianalisa untuk memprediksi potensi perikanan laut. Karena unsur ini akan 

menyerap gelombang tampak mata biru dan memantulkan gelombang tampak 

mata hijau secara kuat, shingga ketika terjadi peningkatan kandungan klorofil, 

dapat dilihat adanya peningkatan energi yang dipantulkan oleh gelombang 

tampak mata hijau, dan penurunan pantulan gelombang tampak mata biru 

yang signifikan (Swain and Davis, 1978). 

Penentuan distribusi klorofil dapat dilakukan dengan menggunakan sensor 

MODIS yang memiliki karakteristik dan dapat diaplikasikan untuk 

mendeteksikan Ocean Color yaitu, kanal visibel sinar biru (kanal 9) dan sinar 
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hijau (kanal 12). Sinar hijau yang dipantulkan oleh permukaan laut (membawa 

informasi mengenai konsentrasi klorofil) dapat dideteksi oleh sensor kanal 12. 

Semakin banyak sinar hijau yang diterima sensor, maka semakin tinggi pula 

kandungan klorofil suatu permukaan laut. Penentuan nilai sebaran konsentrasi 

klorofil dilakukan melalui rasio kanal 9 dan 12, yakni :  

 

Jika R < 1, maka kandungan klorofil rendah R = 1, maka kandungan klorofil 

sedang R > 1, maka kandungan klorofil tinggi. 

Model algoritma yang digunakan dua panjang gelombang, yakni 443μm dan 

551μm. Alasan digunakannya kedua panjang gelombang ini adalah bahwa 

tingkat penyerapan klorofil tinggi pada kanal 9 sehingga mengakibatkan 

tingkat reflektansinya pada kanal tersebut rendah. Oleh karena itu, jika rasio 

antara reflektansi panjang gelombang 443μm dengan reflektansi panjang 

gelombang 551μm adalah rendah, maka konsentrasi klorofilnya adalah tinggi. 

Demikian pula sebaliknya, rasio akan mencapai nilai maksimum apalagi 

konsentrasi klorofilnya rendah. 

 
 

Gambar 5.  Distribusi Klorofil 
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Umumnya sebaran konsentrasi klorofil-a tinggi di perairan pantai sebagai 

akibat dari tingginya suplai nutrien yang berasal dari daratan melalui limpasan 

air sungai, dan sebaliknya cenderung rendah di daerah lepas pantai. Meskipun 

demikian pada beberapa tempat masih ditemukan konsentrasi klorofil-a yang 

cukup tinggi, meskipun jauh dari daratan. Keadaan tersebut disebabkan oleh 

adanya proses sirkulasi massa air yang memungkinkan terangkutnya sejumlah 

nutrien dari tempat lain, seperti yang terjadi pada daerah upwelling. 

Sedangkan eddie merupakan gerakan air berpusar searah arus yang disebabkan 

adanya pertemuan massa air panas dan dingin sehingga dapat tercipta cold 

ring (cold eddie) dan warm ring (warm eddie). Upwelling, front dan eddie 

merupakan perangkap zat hara dari kedua massa air yang berbeda suhu 

tersebut sehingga dapat merupakan feeding ground bagi jenis-jenis ikan 

pelagis dan juga dapat menjadi penghalang bagi pergerakan migrasi ikan 

karena pergerakan airnya yang sangat cepat dan bergelombang besar (Hasyim 

dan Salma, 1998). Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan stok ikan di 

ketiga tempat tersebut dan menjadi tempat yang ideal untuk penangkapan ikan 

jenis pelagis. 

5. Kesesuaian Lahan 

Pemilihan lokasi yang tepat merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan kelayakan pemanfaatan, kesesuaian lahan merupakan 

penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan 

tertentu, terkait dengan lingkungan laut pemanfaatan yang sering digunakan 

adalah untuk budidaya seperti keramba jaring apung, budidaya rumput laut, 

budidaya mutiara, dll. Beberapa pertimbangan yang yang perlu diperhatikan 

dalam penentuan lokasi budidaya adalah parameter fisik, kimia dan biologi. 

Jenis variabel kesesuaian lahan yang dapat digunakan dan informasinya dapat 

diekstraksi dari data penginderaan jauh antara lain : 

a. Kedalaman dan kecerahan perairan 

Informasi kedalaman maupun kecerahan perairan selalu digunakan dalam 

menentukan pemilihan lokasi pemenfaatan pada wilayah laut, baik untuk 

keramba maupun untuk budidaya. Informasi kedalaman dan kecerahan 

bisa di dapatkan dengan memanfaatkan data penginderaan jauh, seperti 

yang telah dipaparkan sebelumnya 

b. Keterlindungan lokasi 

Keterlindungan lokasi baik dari arus, ombak maupun sedimentasi dari 

daratan dapat didapat dengan melakukan interpretasi visual data 

penginderaan jauh. Dalam pemanfaatan wilayah laut untuk kerambah 

maupun budidaya lain, informasi keterlindungan lokasi sangat penting, 

lokasi kerambah dan budidaya yang baik biasanya merupakan lokasi yang 

memiliki arus yang relatif tenang dan terlindung dari ombak dan 

sedimentasi. Dalam penentuan kesesuaian lahan akan sangat baik bila data 

penginderaan jauh yang terbatas hanya dapat memberikan informasi-

informasi yang bersifat fisik dipadukan dengan data lapangan yang dapat 
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memberikan informasi yang bersifat kimia seperi salinitas, suhu dan pH. 

Integrasi data fisik dan kimia akan dapat memberikan informasi mengenai 

tingkat-tingkatan kesesuaian lahan untuk berbagai peruntukan dalam 

pemanfaatannya. 

6. Ekosistem Pesisir 

a. Ekosistem Mangrove 

Ekosistem mangrove adalah salah satu obyek yang bisa di indentifikasi 

dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Letak Geografi 

ekosistem mangrove yang berada pada daerah peralihan darat dan laut 

memberikan efek perekaman yang khas jika dibandingkan obyek vegetasi 

darat lainnya. Efek perekaman tersebut sangat erat kaitannya dengan 

karakteritik spektral ekosistem mangrove, hingga dalam identifikasi 

memerlukan suatu transformasi tersendiri. 

 

 
Gambar 6. Citra Landsat 7 ETM + Komposit 452, dimana Mangrove 

Berwarna Jingga sementara Vegetasi Daratan Berwarna 

Kuning. 

b. Ekosistem Lamun dan Terumbu Karang 

Ekosistem Lamun dan Terumbu Karang dapat diinterpretasi secara visual 

dan digital dengan menggunakan citra resolusi tinggi sampai citra resolusi 

menengah.  
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Gambar 7. Interpretasi Visual Lamun dan Terumbu Karang dari Citra 

QuickBird 

 

KESIMPULAN 

Dari pemaparan pemanfaatan penginderaan jauh yang diintegrasikan dengan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemetaan dibidang kelautan, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan :  

1. Pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh dan integrasinya dengan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) merupakan solusi yang tepat dalam melakukan 

pemetaan dalam bidang kelautan 

2. Luasnya wilayah laut Indonesia dan panjangnya garis pantai yang dimiliki 

menjadinya pemetaan secara terestrial tidak efektif baik dari segi tenaga, 

waktu, dan biaya 

3. Pemetaan wilayah laut secara terestrial memiliki kelebihan tingkat akurasi 

yang lebih tinggi, tetapi memerlukan tenaga (SDA) yang lebih banyak, 

waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan pemetaan wilayah laut dengan memanfaatkan data penginderaan 

jauh. 
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Abstrak: Kecerdasan spasial merupakan kecerdasan yang terdapat di 

dalam bidang studi Geografi. Akan tetapi kecerdasan spasial yang 

dimiliki oleh siswa selama ini masih sangat minim. Hal ini 

dikarenakan cara guru mengajar di kelas yang masih menggunakan 

metode konvensional. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru agar 

dapat mengubah cara mengajarnya dari teacher center kepada student 

center dengan menggunakan model pembelajaran GMT (Games 

Memorization Tournaments) dengan dikolaborasikan media 

pembelajaran peta untuk meningkatkan kecerdasan spasial siswa. 

Adapun metodologi yang digunakan dalam artikel ini yaitu study 

literature (studi kepustakaan), dikarenakan artikel ini hanya konseptual 

dan belum diujicobakan kepada peserta didik. Model pembelajaran 

GMT (Games Memorization Tournaments) sangat bagus digunakan 

oleh guru Geografi dalam mengajarkan materi yang berhubungan 

dengan kecerdasan spasial dan peta. Dikarenakan model pembelajaran 

ini mengharuskan siswa menghafal serta menunjukkan seluruh 

provinsi yang ada di Indonesia dalam sebuah permainan ketika proses 

pembelajaran, sehingga dapat memacu semangat siswa dan 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar sambil bermain agar dapat 

menjadi pemenang. 

Kata Kunci: Games Memorization Tournaments, Kecerdasan  Spasial 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan siswa tentang wilayah Indonesia masih sangat rendah, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya siswa yang belum mengetahui nama-nama dan 

letak kabupaten serta provinsi yang ada di Negara Republik Indonesia dan 

terdapat di dalam peta. Seharusnya peserta didik sudah mengetahui nama-nama 

dan letak kabupaten serta provinsi yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, serta sudah dapat menunjukkan dimana lokasi suatu daerah di 

dalam peta.  Hal tersebut di atas, merupakan permasalahan yang sangat miris dan 

terjadi di Provinsi Aceh. Itu merupakan tanggung jawab dari guru Geografi 

kepada peserta didik, karena pengetahuan tentang peta dan nama-nama provinsi 

mailto:nubliyuslian@gmail.com
mailto:epon.ningrum@yahoo.com
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yang ada di Indonesia merupakan bagian dari tugas guru Geografi untuk 

mengajarkan materi tersebut kepada peserta didik, sehingga dapat 

mengembangkan kecerdasan spasial siswa dan berdampak terhadap meningkatnya 

rasa cinta tanah air.  

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada kelas X di salah satu SMA 

yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan 

di atas yaitu terletak pada cara mengajar guru ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Guru menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student center), akan tetapi pada kenyataannya guru mengajar di kelas dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional (teacher center) atau proses 

pembelajaran yang berpusat di guru sehingga pada awal pertemuan guru 

berceramah menjelaskan topik dan inti materi pembelajaran, memberi latihan, 

tanya jawab seperlunya, dan memberikan tugas pekerjaan rumah.  

Kurikulum KBK 2004, KTSP dan Kurikulum 2013 menyarankan guru 

dalam menyampaikan materi ketika proses pembelajaran di kelas, setidaknya 

harus menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan bahkan media pembelajaran. Guru diharapkan untuk 

mengubah cara mengajar dari pembelajaran konvensional (teacher center) atau 

proses pembelajaran yang berpusat di guru, kepada model-model pembelajaran 

kooperatif (student center) atau proses pembelajaran yang berpusat di siswa. Pada 

hakikatnya, apabila guru ketika mengajar di kelas, tidak menggunakan pendekatan 

pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan bahkan media 

pembelajaran yang sesuai, diibaratkan sama seperti minuman teh yang tidak 

ditambahkan pemanis (gula) jadi rasanya tawar. Memang pembelajaran dapat 

berlangsung, tetapi peserta didik menjadi bosan dan tidak bersemangat untuk 

mengikuti proses pembelajaran, sehingga berdampak terhadap pemahaman siswa 

di antaranya tidak mengetahui letak dan lokasi wilayah-wilayah yang ada di 

Negara Republik Indonesia, dan akhirnya berpengaruh pada hasil belajar siswa 

yang tidak memuaskan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

memperbaiki cara mengajarnya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

dan media pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk 

membuat artikel yang berjudul mengembangkan kecerdasan spasial melalui model 

pembelajaran Games Memorization Tournaments. Kajian di dalam artikel ini 

terfokus pada kecerdasan spasial, dan implementasi model pembelajaran Games 

Memorization Tournaments dalam pembelajaran Geografi. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kecerdasan Spasial 

Kecerdasan spasial erat kaitannya dengan teori multiple intelligence yang 

dikembangkan oleh Howard Gardner. Menurut Gardner (1993) mengatakan 

bahwa kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah, atau menciptakan 

produk-produk yang dinilai oleh satu setting budaya atau lebih. Selanjutnya, 

dijelaskan kecerdasan spasial itu terbagi menjadi 8 jenis kecerdasan yaitu: (1) 
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Kecerdasan verbal/ linguistic, (2) Kecerdasan logis-matematis, (3) Kecerdasan 

vidual/ spasial, (4) Kecerdasan musikal, (5) Kecerdasan tubuh/ kinestetik, (6) 

Kecerdasan interpersonal, (7) Kecerdasan intrapersonal, dan (8) Kecerdasan 

spiritual.  

Artikel ini akan membahas tentang kecerdasan spasial. Menurut 

Khiyarusoleh (2016) kecerdasan visual-spasial adalah salah satu kecerdasan yang 

dimiliki siswa. Kecerdasan visual-spasial adalah kemampuan siswa dalam 

mengimajinasikan sebuah bentuk tiga dimensi dengan detail warna, garis, bentuk, 

wujud, ruang, dan hubungan-hubungan yang ada antara unsur ini (Siswoyo et.al., 

2007). Sehingga siswa memiliki kemampuan menciptakan suatu bentuk nyata di 

dalam bayangannya dan menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah 

yang berhubungan dengan kemampuan kecerdasan spasial. Kecerdasan visual-

spasial merupakan kemampuan siswa berfikir dalam citra dan gambar (DePorter, 

2010).  

Ruang menurut Sumaatmadja (1988:13) adalah bagian permukaan bumi 

yang meliputi daratan (litosfera), air (hidrosfera) dan lapisan udara (atmosfera). 

Wujud ruang di permukaan bumi berbentuk tiga dimensi, bentangnya berupa 

daratan dan perairan sedangkan ke arah vertikal berupa lapisan udara. Dalam 

ruang inilah berlokasinya benda-benda dan gejala yang berinteraksi satu sama 

lain. Berkenaan dengan benda, gejala dan masalah kehidupan tersebut, kita dapat 

bercitra secara stereoskopik di mana benda, gejala dan masalah tersebut dalam 

ruang yang disebut permukaan bumi.  

Seseorang yang memiliki kecerdasan spasial, ditandai dengan memiliki 

kepekaan untuk merasakan dan memahami ruang secara akurat. Di sinilah peran 

informasi geospasial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan ruang 

(Bakosurtanal, 2015). Menurut Partosohadi (2016) pemahaman konsep spasial 

sebagai identitas ilmu Geografi adalah kompetensi yang harus dikuasai guru 

Geografi. Dengan demikian ia akan mampu (melalui bahan ajar yang 

disampaikan) membekali peserta didik (pada tingkat satuan pendidikan) 

kemampuan berfikir spasial. Dengan kemampuan berfikir spasial, insan terdidik 

memahami variasi objek, fenomena, potensi, masalah yang ada di ruang muka 

bumi beserta atribut, karakter dan warna wataknya. Kedalamannya bergantung 

kepada jenjang apa ia menyelesaikan pendidikannya. Ujung dari pemahaman ini 

ia akan memiliki sikap dan perilaku yang dapat diharapkan mampu 

memperlakukan, memanfaatkan, merawat dan menjadi pemelihara di muka bumi.  

Model pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) dapat 

diterapkan oleh guru-guru di dalam mata pelajaran Geografi di SMA yang 

memiliki erat kaitannya dengan kecerdasan spasial dan sesuai dengan KD 

(Kompetensi Dasar) pada setiap materi, mulai dari kelas X, XI dan XII. Di kelas 

X dapat digunakan untuk 13 KD, kelas XI dapat digunakan untuk 14 KD, kelas 

XII dapat digunakan untuk 6 KD. Adapun perincian KD (Kompetensi Dasar) yang 
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dapat menggunakan model pembelajaran GMT (Games Memorization 

Tournaments) yaitu, sebagai berikut: 

Kelas X 

KD 3.2 :  Memahami dasar-dasar pemetaan, Penginderaan Jauh, dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). 

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

Indonesia berdasarkan peta rupa Bumi. 

KD 3.3 : Memahami langkah-langkah penelitian ilmu Geografi dengan 

menggunakan peta. 

KD 3.3 : Menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang 

dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau 

video. 

KD 4.4 : Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

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

KD 3.4 : Menganalisis dinamika planet B= bumi sebagai ruang kehidupan. 

KD 4.4 : Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan 

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

KD 3.5 : Menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 

KD 4.5 : Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, 

bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi. 

KD 3.6 : Menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 

KD 4.6 : Menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, 

gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi. 

KD 3.7 : Menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 

KD 4.7 : Menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, 

gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi. 

 

Kelas XI 

KD 3.1 : Memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai 

poros maritim dunia. 

KD 4.1 : Menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah 

Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, 

dan/atau grafik. 

KD 3.2 : Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia 

berdasarkan karakteristik ekosistem. 

KD 4.2 : Membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang 

dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. 

KD 3.3 : Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, 

pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

KD 4.3 : Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, 

kelautan, dan pariwisata di Indonesia.  

KD 3.4 : Menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, 

serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. 
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KD 4.4 : Membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, 

serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. 

KD 3.5 : Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan 

pembangunan. 

KD 4.5 : Menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, 

dan/atau gambar. 

KD 3.6 : Menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional 

berdasarkan keunikan dan sebaran. 

KD 4.6 : Membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya 

nasional. 

KD 3.7 : Menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 

kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. 

KD 4.7 : Membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah 

setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. 

 

Kelas XII 

KD 3.1 : Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata 

ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. 

KD 4.1 : Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah 

kabupaten/ kota/ provinsi berdasarkan data wilayah setempat. 

KD 3.2 : Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan 

kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. 

KD 4.2 : Membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa 

dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan/ atau 

diagram. 

KD 3.4 : Menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam 

konteks pasar bebas. 

KD 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. 

Model Pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) 

GMT (Games Memorization Tournaments) merupakan sebuah model yang 

penulis adaptasikan atau kembangkan antara model pembelajaran tipe Teams-

Games-Tournaments (TGT) dengan model pembelajaran Memorization. adapun 

alasan kenapa penulis menamai model pembelajaran ini dengan model 

pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) karena menurut penulis 

kalau singkatan GMT sudah sangat sering didengar oleh masyarakat, dalam istilah 

waktu internasional GMT merupakan akronim atau kepanjangan dari Greenwich 

Mean Time atau juga GMT terkenal dengan istilah Gerhana Matahari Total. Oleh 

karena itulah, penulis tertarik untuk memberi singkatan model pembelajaran ini 

dengan GMT (Games Memorization Tournaments), dengan tujuan agar nantinya 

model pembelajaran ini dapat mudah dihafal dan diingat oleh seluruh pembaca 

dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas. 
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Sebelum dibahas lebih lanjut tentang model pembelajaran GMT (Games 

Memorization Tournaments), maka terlebih dahulu akan dibahas tentang model 

pembelajaran TGT. Model pembelajaran tipe TGT merupakan singkatan dari 

Teams-Games-Tournaments adalah suatu model pembelajaran yang mirip dengan 

STAD dalam hal komposisi kelompok, format instruksional, dan lembar kerjanya. 

Bedanya, jika STAD fokus pada komposisi kelompok berdasarkan kemampuan, 

ras, etnik, dan gender, maka TGT umumnya fokus hanya pada level kemampuan 

saja. Selain itu, jika dalam STAD yang digunakan adalah kuis, maka dalam TGT 

istilah tersebut biasanya berganti menjadi game academic (Huda, 2013). 

Agar pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model TGT 

terukur dan sistematis, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah: (1) Guru 

menyiapkan semua alat dan bahan; (2) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok; 

(3) Guru menjelaskan aturan permainannya; (4) Dalam satu permainan terdiri dari 

beberapa kelompok; (5) Kelompok pembaca memiliki tugasnya masing-masing; 

(6) Kelompok penantang juga memiliki tugas; dan (7) Sistem perhitungan poin 

turnamen (Istarani, 2011). Ketika seorang guru berkeinginan untuk menerapkan 

model pembelajaran TGT ini, maka guru tersebut harus lebih rajin dan lebih aktif 

dalam mempersiapkan segala kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan oleh 

siswa ketika sedang melaksanakan turnamen di dalam ruangan kelas. Apabila 

guru tidak mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan diajukan, maka 

ketika sedang berlangsungnya permainan dapat dipastikan guru tersebut akan 

mengalami kekurangan bahan dalam memberikan soal kepada siswa. 

Selanjutnya, akan dibahas tentang model pembelajaran memorization. 

Model pembelajaran memorization berasal dari Bahasa Inggris, yang memiliki arti 

menghafal atau hafalan. Menurut Joyce (2009) Model hafalan secara khusus 

dirancang untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam menyimpan dan 

memperoleh informasi. Model ini mendidik sensibilitas kekuatan intelektual- 

meningkatkan kesadaran akan kemampuan mereka dalam menguasai materi yang 

tidak diketahui, serta keterampilan dalam benak dan perhatian terhadap alam 

sekitar. Model pengajaran yang dikembangkan dari kajian Pressley, Levin dan 

rekan-rekannya meliputi empat tahap: memperjelas materi, mengembangkan 

hubungan-hubungan, meningkatkan gambar sensori, dan melakukan pengulangan. 

Tahap-tahap ini didasarkan pada prinsip perhatian (the principle of attention) dan 

teknik-teknik meningkatkan ingatan (the techniques for enhancing recall) (Joyce, 

2009; Lutz dan Huitt, 2003).  

Dalam struktur model memory, adapun tahap-tahapnya yaitu sebagai 

berikut: (1) Menghadirkan materi (menggunakan teknik menggarisbawahi, 

membuat daftar, dan merefleksikan); (2) Mengembangkan hubungan-hubungan 

(membuat materi menjadi familiar dan mengembangkan hubungan-hubungan 

dengan menggunakan teknik-teknik dari sistem kata kunci, kata ganti dan kata 

hubung); (3) Meningkatkan gambaran sensori (menggunakan teknik-teknik 

asosiasi konyol dan melebih-lebihkan, mengubah gambar); dan (4) Mengingat 
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kembali (mengingat kembali materi hingga tuntas dipelajari) (Joyce, 2009; 

Maheswari, 2013). 

Model pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) ini pada 

dasarnya menggunakan teori-teori yang ada di dalam model pembelajaran 

memorization yang terdapat di dalam buku Joyce yang berjudul Models of 

Teaching. Dan penulis juga menggunakan teori-teori yang ada di dalam model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) yang terdapat pada buku Slavin, 

yang berjudul Cooperative Learning; Teori, Riset dan Praktik. GMT (Games 

Memorization Tournaments) merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mengharuskan siswa untuk menghafal seluruh materi yang sudah pernah diajarkan 

oleh guru di kelas, dengan menggunakan istilah-istilah yang akrab dengan peserta 

didik, sehingga membuat peserta didik dapat dengan mudah menghafalnya, dan 

tanpa mengalami kesulitan sedikitpun. Kemudian siswa diujicoba dengan tes atau 

permainan yang dibuat oleh guru, sebagai bentuk untuk pembuktian bahwa siswa 

sudah dapat menghafalnya dengan baik atau belum. Jika ada siswa yang belum 

bisa menghafal dan ada juga siswa yang sudah bisa menghafal semua itu terlihat 

ketika pelaksanaan games dimulai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mengembangkan Kecerdasan Spasial Melalui GMT  

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan disaat guru 

menjalankan model pembelajaran tersebut, adapun kelebihan dari model 

pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal setiap materi pelajaran. 

2. Meningkatkan semangat belajar siswa, karena siswa saling berkompetisi 

dalam mendapatkan nilai yang baik dan sempurna. 

3. Karena siswa sudah semangat dalam belajar, maka secara tidak langsung akan 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 

4. Meningkatkan kerja sama siswa dalam menjawab pertanyaan, dan saling 

membantu siswa yang lain ketika ada pertanyaan yang belum mereka ketahui 

jawabannya. 

5. Guru dapat mengetahui mana siswa yang memiliki tingkat kemampuan 

hafalan yang tinggi, dan mana siswa yang memiliki tingkat hafalan yang 

rendah, serta mengetahui siswa mana yang aktif dan siswa mana yang tidak 

aktif. 

6. Secara tidak langsung guru sudah dapat mencari dan memilih bibit-bibit 

unggul sebagai modal awal untuk membentuk tim atau kelompok yang solid 

dalam mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan di tingkat kota sampai 

tingkat nasional, seperti: Lomba Olimpiade, Lomba Cerdas Cermat, Lomba 

Debat, dan berbagai lomba lainnya, sehingga berpeluang besar untuk 

memenangkan setiap perlombaan yang diadakan apabila sudah terbentuk 

kelompok yang solid, sempurna dan bagus. 
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7. Model ini dapat diterapkan mulai dari peserta didik di tingkat Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

dan bahkan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Dikarenakan sejak dari kecil 

dibiasakan untuk menghafal, maka insyaAllah hafalannya akan bertahan lama, 

karena anak-anak itu ibarat seperti kertas putih yang suci dan belum ternodai, 

oleh karena itulah harus selalu dibiasakan dengan hal-hal yang positif sejak 

dari masih kecil, serta seperti peribahasa menulis di waktu kecil bagaikan 

mengukir di atas batu, dan menulis di waktu besar bagaikan menulis di atas 

air. Artinya kita semua pasti sudah mengetahui apa maksud dari peribahasa 

tersebut. Semua itu tujuannya yaitu agar dapat membentuk peserta didik yang 

pintar dengan berkarakter baik dan berakhlakul karimah. 

 

Selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam 

pelaksanaan model pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) 

yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagian Memorization 

a. Guru membuat istilah-istilah yang ada dalam materi pembelajaran peta 

dengan menggunakan singkatan-singkatan yang mudah dihafal oleh 

peserta didik. Sangat banyak singkatan-singkatan lainnya yang dapat 

diciptakan pada materi peta yang terdapat di dalam bidang studi Geografi. 

Bagian memorization ini sangat menuntut kreativitas guru yang tinggi, 

agar dapat menghasilkan singkatan-singkatan yang unik dan mudah 

dihafal oleh peserta didik, karena semakin unik singkatan yang dibuat oleh 

guru, maka dapat membuat peserta didik semakin mudah dalam 

menghafalnya. Dalam membuat singkatan tersebut, guru dapat 

berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama guru atau bahkan dapat 

bekerjasama dengan peserta didik di kelas, dikarenakan kalau ada peserta 

didik yang kreatif dan inovatif maka dapat membantu guru dalam 

membuat singkatan yang baik, unik dan mudah dihafal. Contoh: ABAS 

(Aceh ibukotanya Banda Aceh dan terletak di Pulau Sumatera), SUMS 

(Sumatera Utara ibukotanya Medan dan terletak di Pulau Sumatera), SBPS 

(Sumatera Barat ibukotanya Padang dan terletak di Pulau Sumatera), dan 

berbagai singkatan-singkatan lainnya yang dapat diciptakan oleh guru. 

b. Kemudian guru mengajarkan materi beserta dengan singkatan yang sudah 

dibuat dengan sebaik mungkin kepada siswa, dan guru memerintahkan 

siswa untuk menghafal semua singkatan-singkatan tersebut.  

c. Setelah dihafal, sebagai bentuk pembuktiannya kalau siswa sudah bisa 

menghafal seluruhnya, maka dimulailah dengan proses games yang 

diadakan di ruangan kelas. 

 

2. Bagian Games Tournaments 

a. Guru harus menyiapkan soal-soal yang akan diajukan kepada peserta 

didik. 

b. Guru harus menyiapkan media pembelajaran peta. 
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c. Guru membagi beberapa kelompok dengan sama rata jumlah anggota 

setiap kelompoknya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di setiap kelas 

tersebut. 

d. Kelompok dibagi secara heterogen, mulai dari jenis kelamin, suku, agama, 

tingkat kepintaran siswa, tingkat keaktifan siswa di kelas. 

e. Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana aturan dalam 

permainan games ini, seperti yaitu: 

 

1) Ketika menjawab pertanyaan baik di babak pemerataan maupun di 

babak rebutan, peserta didik dengan dibantu oleh tim untuk menjawab 

pertanyaan dan menunjukkan dimana lokasi suatu daerah yang menjadi 

pertanyaan dan terdapat di media pembelajaran peta yang ditempelkan 

di papan tulis, atau yang terdapat di layar proyektor.  

2) Permainan dibagi ke dalam dua babak yaitu babak pemerataan dan 

babak rebutan. 

3) Pada babak pemerataan setiap kelompok diberikan 10 pertanyaan yang 

berbeda-beda setiap kelompoknya. Dengan waktu untuk mengingat 

jawaban sekitar 2 (dua) menit. Jika ada kelompok yang tidak bisa 

menjawab dalam waktu 2 (dua) menit maka pertanyaan tersebut akan 

dialihkan kepada kelompok berikutnya secara bergiliran, dengan kata 

lain tidak secara rebutan. Jika jawaban benar, maka akan mendapat 

nilai sempurna, dan jika jawaban salah tidak akan mendapatkan nilai, 

dan juga tidak akan mendapatkan pengurangan nilai. 

4) Pada babak rebutan, tersedia sejumlah soal sesuai dengan kesanggupan 

guru untuk menyediakannya. Soal dibacakan oleh guru, dan siswa 

dipersilahkan untuk berebutan dalam menjawab pertanyaan dengan 

menekan bel atau memukul batu kecil ke atas meja yang sudah 

disediakan. Jika ada siswa yang sudah menekan bel atau memukul batu 

kecil ke atas meja, maka pertanyaan akan dihentikan meskipun soal 

belum habis dibacakan oleh guru, dan dipersilahkan untuk 

menjawabnya. Jika jawaban benar, maka kelompok akan mendapatkan 

nilai sempurna, dan jika jawaban salah maka kelompok tersebut akan 

mendapatkan pengurangan nilai. Dan jika jawaban salah, pertanyaan 

tidak dilemparkan kepada kelompok lain. 

5) Jika permainan sudah selesai, maka guru akan menghitung seluruh 

perolehan skor nilai yang didapatkan oleh setiap kelompok, dan nilai 

tersebut akan menjadi nilai tambahan buat seluruh peserta didik dalam 

proses pengumpulan nilai selama 1 (satu) semester.  

6) Hasil dari setiap permainan disimpan, dan ditempel di ruang kelas. 

Sebagai bentuk motivasi dan bentuk instropeksi diri untuk permainan 

di waktu yang akan datang, agar kelompok yang kalah dapat belajar 

lebih semangat lagi, dan kelompok yang menang agar dapat 

mempertahankan nilai bagus yang sudah berhasil didapatkannya. 

7) Permainan dalam satu semester dapat dilakukan sesuai dengan jumlah 

materi pokok yang tersedia berdasarkan silabus yang sudah disusun 

oleh guru. Misalnya, jikalau dalam satu semester ada 4 (empat) materi 
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pokok, maka permainan akan dilakukan maksimal 4 (empat) kali. Atau 

bisa juga fleksibel sesuai dengan kemampuan guru untuk mengadakan 

permainan tersebut. Dan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 

semester. Agar guru dapat memantau secara terus-menerus tentang 

kemampuan siswa dari pertama proses pembelajaran sampai akhir dari 

proses pembelajaran. 

8) Kemudian apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh peserta 

didik, maka guru wajib mencatat pertanyaan tersebut, dan membahas 

kembali materi yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut. Agar 

peserta didik paham dengan materi yang belum bisa dipahami dengan 

baik. 

Model pembelajaran ini bisa digunakan untuk semua bidang studi dan untuk 

semua materi yang ada di setiap bidang studi masing-masing, serta dapat 

digunakan dalam semua kondisi sekolah, baik itu sekolah yang memiliki tingkat 

fasilitas yang lengkap maupun sekolah yang memiliki tingkat fasilatas yang 

sedang dan yang tidak memiliki fasilitas sekalipun, dengan kata lain dapat dipakai 

di sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). 

Model pembelajaran ini sengaja penulis rancang agar dapat masuk di setiap 

komponen masyarakat, karena penulis mengetahui permasalahan umum yang 

dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di seluruh Indonesia. Permasalahan 

tersebut seperti tidak meratanya ketersediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan 

oleh setiap sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung. 

Hal ini akan berdampak kepada hasil belajar siswa yang berada di daerah 3T 

tersebut tidak maksimal dan berbeda jauh dengan sekolah-sekolah yang memiliki 

tingkat fasilitas yang lengkap dan memadai dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolah. 

Di dalam bidang studi Geografi sangat banyak media pembelajaran yang 

bisa diciptakan oleh setiap guru Geografi, akan tetapi dalam kesempatan ini 

penulis akan membahas tentang media pembelajaran peta. Peta merupakan 

gambaran permukaan bumi di atas kertas. ICA (International Cartographic 

Association) menjelaskan peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur 

ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan 

pada suatu bidang datar dan diperkecil/ diskalakan. 

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional menyebutkan peta 

merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, 

merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan 

pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Selanjutnya menurut Suharyono, peta 

adalah gambaran permukaan bumi alam satu bidang datar (Afrida, 2002: 32). Peta 

merupakan gambaran permukaan bumi di atas kertas yang memiliki skala tertentu 

dengan memperkecil gambaran wilayah yang sebenarnya, sesuai dengan 

kegunaannya dan dimanfaatkan dalam berbagai keperluan sehari-hari di dalam 

segala bidang.  
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Geografi sangat identik dengan yang namanya peta. Pada peta ada unsur-

unsur seperti yang terdapat di dalam kecerdasan spasial, seperti unsur seni dalam 

memadukan warna, garis, bentuk, wujud, ruang, dan hubungan-hubungan lainnya 

yang terdapat di dalam peta. Jika peserta didik sudah mulai cinta dan suka dengan 

yang namanya peta, maka dengan sendirinya peserta didik sudah dapat 

membayangkan tentang letak suatu daerah yang terdapat di peta. Kemudian, 

secara otomatis peserta didik sudah mulai dapat untuk menggambarkan kembali 

peta ke dalam buku gambar mereka masing-masing. 

Sangat banyak manfaat yang didapatkan dari mempelajari peta, dengan 

peserta didik mempelajari peta, maka peserta didik menjadi tahu tentang seluruh 

daerah yang ada, mulai dari tingkat kota/ kabupaten, tingkat provinsi, tingkat 

nasional dan bahkan sampai tingkat internasional. Dari peta juga mereka dapat 

mengetahui tentang lokasi atau letak suatu daerah, batas-batas suatu daerah, 

sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah, kebudayaan yang ada di setiap 

daerah, topografi dan keadaan alam yang ada khas di masing-masing daerah. 

Setelah peserta didik mengetahui semua hal tersebut, maka dapat membuat 

mereka semakin cinta akan tanah air. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka 

maka tak sayang, oleh karena itu agar peserta didik sayang, maka peserta didik 

harus kenal terlebih dahulu dengan seluruh daerah yang ada di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Agar peserta didik kenal dengan seluruh daerah yang ada di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, peserta didik tidak perlu mengunjungi satu persatu 

seluruh daerah tersebut, peserta didik cukup berkenalan dengan yang namanya 

peta, karena di peta terdapat seluruh daerah yang ada di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, maka 

peserta didik juga dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk menjelajah 

di dunia maya, melalui google maps dan google earth yang ada di komputer, 

laptop dan android. Jadi, tanpa perlu menghabiskan biaya yang besar, peserta 

didik sudah dapat untuk berkeliling Indonesia dan bahkan berkeliling dunia. Maka 

dengan sendirinya dapat membuat imajinasi mereka berjalan ketika sedang 

menggunakan aplikasi tersebut. 

Oleh karena itu, setelah mereka memahami dengan baik seluruh potensi 

daerah yang dimiliki di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

maka dapat membuat rasa sayang dan rasa cinta terhadap tanah air semakin 

meningkat, sehingga membuat mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk 

menjaga seluruh daerah, baik itu daerah yang 3T (Terluar, tertinggal dan 

terpencil) maupun daerah lainnya yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pada akhirnya, wilayah Negara Republik Indonesia terjaga 

dengan aman, sehingga tidak ada satupun daerah yang dikuasai dan diambil oleh 

negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Negara Republik 

Indonesia, baik itu yang berbatasan dengan perairan maupun dengan daratan.  
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KESIMPULAN 

Kecerdasan spasial sangat penting dimiliki oleh setiap peserta didik untuk 

menumbuhkan rasa cinta tanah air semakin kuat dan semakin bertambah, dan itu 

juga merupakan tugas wajib dari guru Geografi, salah satunya yaitu melalui 

materi pembelajaran peta. Dengan peserta didik memahami peta negara Republik 

Indonesia dengan sebaik mungkin, sehingga akan membuat pemahaman 

kecerdasan spasial peserta didik meningkat. Selanjutnya peserta didik mengetahui 

seluruh nama-nama dan letak kabupaten serta provinsi yang ada di Negara 

Republik Indonesia. Siswa SMA dapat dikembangkan kecerdasan spasialnya 

melalui 13 KD (Kompetensi Dasar) di kelas X. 14 KD (Kompetensi Dasar) di 

kelas XI. 6 KD (Kompetensi Dasar) di kelas XII, melalui model pembelajaran 

GMT (Games Memorization Tournaments) yang terdiri dari langkah-langkah 

memorization (hafalan/menghafal) dan dilanjutkan dengan langkah-langkah 

games tournaments (turnamen permainan).  

Dengan demikian setiap guru Geografi dalam mengajarkan materi yang 

berkaitan dengan peta dan kecerdasan spasial kepada peserta didik harus 

menggunakan model pembelajaran GMT (Games Memorization Tournaments) 

dan media pembelajaran yang inovatif,  kemudian guru juga harus paham dan 

harus bisa menggunakan berbagai teknologi  yang ada, agar guru dapat 

mengajarkannya kepada peserta didik, sehingga membuat peserta didik suka 

dengan cara gurunya mengajarnya, dan secara otomatis peserta didik akan suka 

dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Jangan sampai 

membuat peserta didik bosan dengan cara gurunya mengajar, karena itu akan 

berdampak terhadap tidak disukainya materi yang diajarkan oleh guru tersebut. 
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Abstrak: Salah satu bentuk kecerdasan yang diharapkan dalam proses 

pembelajaran adalah kecerdasan spasial, dimana kecerdasan spasial 

merupakan daya ingat/ daya pikir seseorang terhadap keruangan secara 

akurat. Ruang merupakan lingkungan di sekitar kita atau lebih 

tepatnya keadaan geografis sekitar kita. Implementasi kecerdasan 

spasial dapatdi ujudkan melalui peta dan citra penginderaan jauh. 

Anehnya, dalam pembelajaran Geografi, peta dan dan penginderaan 

jauh dianggap sebagai materi yang sulit untuk dipahami dan 

dibelajarkan, padahal dengan peta dan citra penginderaan jauh dapat 

mempermudah terbentuknya wawasan dan kecerdasan spasial. 

Kata Kunci: Kecerdasan Spasial, Penginderaan Jauh 

 

PENDAHULUAN 

Teori kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence atau MI) pertama kali  

dikenalkan oleh Howard Gardner. Jasmine (2007) menjelaskan bahwa ada 

sembilan bentuk kecerdasan manusia. Salah satu diantaranya adalah kecerdasan 

Visual-Spasial (Visual-Spatial Intelligence) atau disebut juga dengan kecerdasan 

ruang. Kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk merepresentasikan dunia 

melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik (Shearer, 2004). 

Gardner (2003) mengakui bahwa pusat bagi kecerdasan ruang adalah kapasitas 

untuk merasakan dunia visual secara akurat, untuk melakukan transformasi dan 

modifikasi terhadap persepsi awal atas pengelihatan, dan mampu menciptakan 

kembali aspek dari pengalaman visual, bahkan sampai pada ketidakhadiran dari 

stimulus fisik yang berhubungan dengan pengalaman visualnya. Kecerdasan 

spasial sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membuat 

suatu perencanaan perjalanan. Dengan kecerdasan spasial dapat ditentukan jarak 

yang akan ditempuh, waktu yang dibutuhkan, sarana transportasi yang sesuai, dan 

biaya perjalanan. Apalagi bagi seorang pemimpin, kecerdasan spasial adalah 

modal utama untuk membuat rancangan pembangunan daerah yang dipimpinnya. 

Penguasaan spasial yang yang jelek juga akan berakibat fatal bagi pengelolaan 

wilayah, misalnya kasus lepasnya Kepulauan Simpadan dan sengketa-sengketa 

batas wilayah, pencurian potensi laut oleh negara lain menunjukan bahwa 

penguasaan penyelenggaraan negara terhadap laut sangat rendah. Pemanfaatan 

potensi laut yang demikian melimpah masih belum optimal sehingga belum dapat 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. 

mailto:ernageo@yahoo.co.id


Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 98 
 

Salah satu bidang ilmu yang dapat  membangun kecerdasan spasial  adalah 

melalui pembelajaran Geografi. Dalam pembelajaran Geografi terdapat konsep, 

prinsip, dan pendekatan geografis. Diantara teknik dalam pembelajaran Geografi 

yang paling memungkinkan untuk mengembangkan kecerdasan spasial adalah 

teknologi geospasial. Teknologi geospasial mencakup penginderaan jauh, Sistem 

Informasi Geografis (SIG), Fotogrametri, Kartografi, dan Global Positioning 

Systems (GPS). Dalam tulisan  ini tidak semua teknologi geospasial dibahas, 

hanya penginderaan jauh dan SIG. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan 

ini adalah kecerdasan spasial dan penginderaan jauh untuk kecerdasan spasial. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecerdasan Spasial 

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan anak-anak yang sangat cepat 

menghafal nama-nama, dan arah  jalan yang pernah dilaluinya bersama orang 

tuanya, ada anak yang sangat menyukai permainan lego, puzzle, jalur, maze dan 

permainan sejenisnya, atau bahkan ada anak yang senang sekali mencorat-coret 

dinding, kertas, lantai dan sebagainya. Hendaknya kita tidak membuat larangan 

atau memarahi anak. karena harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan salah 

satu proses anak dalam belajar, dan gejala ini memberikan indikasi kepada kita 

bahwa anak-anak ini memiliki kecerdasan spasial yang baik. Kecerdasan ini perlu 

dikembangkan dan dibina terus agar kemampuan anak tersebut semakin terbangun 

dan terarah. Oleh karena kecerdasan ini lebih banyak bentuk aktualisasi diri dari si 

anak, maka para orang tua seharusnya memberikan dukungan positif bagi sang 

anak, karena akan sangat berdampak bagi anak dalam pembentukan kecerdasan 

spasial, agar anak tidak terjebak pada self-centre atau menganggap dirinya sebagai 

pusat segala sesuatu. Jika potensi kecerdasan anak ini dapat dibina dengan baik, 

maka kecerdasan spasialnya pun akan berkembang. Membina kecerdasan spasial 

pada anak dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: 

1. Sering mengajak anak bepergian dan minta mereka untuk memperhatikan 

lokasi sebuah tempat, letak toko, dan lain-lain. 

2. Minta anak menceritakan bagaimana cara mencapai suatu tempat (misalnya ke 

rumah nenek). 

3. Perbanyak kegiatan menggambar, mulai dari gambar dua dimensi, lalu 

tingkatkan ke tiga dimensi. Sediakan juga fasilitas yang dibutuhkan anak 

untuk kegiatan menggambar ini. 

4. Perkenalkan anak dengan alat-alat bantu belajar berupa tiga dimensi, misalnya 

anatomi tubuh atau kerangka binatang. 

5. Kenalkan juga anak pada beberapa nama bangunan/ bentuk, warna, dan arah. 

6. Lakukan permainan-permainan yang akan mengasah kecerdasan ini, misalnya: 

(a) Bermain warna. Memperkenalkan anak pada warna-warna tertentu dan 

mencampur berbagai warna untuk mendapatkan warna bar, (b) Permainan 

semacam rubik, juga dapat membantu meningkatkan kecerdasan visual-

spasial, selain itu juga dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika 

pada anak, (c) Kegiatan mencari jejak  kelompok, selain  meningkatkan visual 
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spasial, juga bisa meningkatkan beberapa kecerdasan lain seperti kecerdasan 

naturalis, kecerdasan logika matematika dan interpersonal, (d) Permainan 

merakit. Misalnya permainan balok kayu atau permainan bongkar pasang. 

Ketika anak benar-benar mengalami kesulitan dalam merakitnya barulah anda 

membantu dan mengarahkannya, (e) Bermain pasir. Dengan membuat istana 

atau bentuk-bentuk tertentu dengan pasir. Tetap damping dan berikan 

pengawasan kepada anak saat melakukannya. 

7. Berikan buku-buku yang cocok untuknya, yaitu jenis buku bergambar menarik 

apa saja yang berkaikan dengan ilmu pengetahuan, daerah wisata, bangunan-

bangunan bersejarah, tempat-tempat terkenal, fotografi, tubuh, peta dunia, dan 

lain-lain. 

Kecerdasan spasial berhubungan dengan objek dan ruang yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari (Checkley, 1997). Kecerdasan spasial merupakan 

kemampuan untuk melihat dan mengamati ruang secara cermat. Kecerdasan ini 

juga melibatkan kemampuan untuk melihat obyek dari berbagai sudut pandang. 

Secara geografis, ruang merupakan lingkungan di sekitar kita atau lebih tepatnya 

keadaan geografis sekitar kita untuk mevisualisasikan ruang/ spasial, dapat 

diwujudkan dalam bentuk peta, karena dengan peta dapat digambarkan keadaan 

permukaan bumi dengan sebenarnya. Kerincian informasi akan sangat tergantung 

pada skala. Peta berskala besar maka informasi yang ditampilkan cukup detil, 

semakin kecil skala peta, maka infomasipun akan general.  

Para geograf selayaknya merupakan orang yang mempunyai kecerdasan 

spasial tinggi, seseorang dengan kecerdasan spasial biasanya memiliki daya 

imajinatif cepat dan tepat. Ia dengan cepat menerjemahkan ketidak teraturan 

penataan ruang, bentuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung 

lahan, pola permukiman penduduk, lokasi terminal, pasar, bank, pembangunan 

jalan, dan sebagainya. Secara preventif, misalnya pemasangan alat GPS di tiap 

kendaraan suatu armada taksi, akan membuat sopir taksi tidak bisa seenaknya, 

karena pusat taksi jadi tahu persis posisi tiap taksi. Namun pada saat yang sama 

sopir taksi juga diuntungkan karena dengan sistem itu order langsung diberikan ke 

taksi terdekat yang sedang kosong. Selain itu, dengan kecerdasan spasial  dapat 

diprediksi potensi bencana yang akan terjadi. 

Kecerdasan spasial bagi seorang pebisnis ditandai dengan kepekaan terhadap 

tempat-tempat strategis yang diharapkan potensial mendatangkan keuntungan, 

misalnya untuk mendirikan rumah makan, mini market ataupun tempat kos-kosan. 

Dalam level yang lebih tinggi, hal ini bisa didapatkan oleh operator telepon seluler 

misalnya dalam menentukan optimasi lokasi menara seluler, perusahaan armada 

transportasi (untuk optimasi rute yang dilalui) atau juga oleh investor yang tahu 

memilih daerah yang tepat untuk menanam modal di sektor real. Pebisnis ini dapat 

dikatakan telah melakukan spasial investing – investasi yang dipandu oleh 

kecerdasan spasial. 
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Seorang wisatawan yang memiliki kecerdasan spasial akan relatif peka 

dalam memilih tempat yang berharga untuk dikunjungi, termasuk rute 

perjalanannya yang paling efisien, juga bagaimana memilih hotel yang nyaman, 

murah dan strategis, bahkan hingga bagaimana mengatur bagasinya hingga 

ringkas dan tidak kena denda kelebihan muatan. Dalam hal ini, kecerdasan spasial 

dapat pula disebut kecerdasan berwisata (traveling quotient). 

Dalam bidang olahraga, ternyata sebagian besar jenis olahraga pertandingan 

adalah terkait aspek spasial. Bagaimana strategi memenangkan piala dunia 

sepakbola, hampir 50% ditentukan oleh posisi pemain kawan, posisi pemain 

lawan, posisi bola dan posisi gawang musuh. Jadi ternyata ada bagian dari 

kecerdasan kinestetik (yang terkait gerak) dengan kecerdasan spasial. Dalam 

bidang penyelamatan, seperti pada saat ada musibah bencana, ataupun ada perang, 

kecerdasan spasial dapat memainkan peran antara hidup dan mati. Orang perlu 

tahu rute evakuasi yang aman, atau perilaku sebenarnya banjir, awan panas atau 

tsunami. Adapun kemampuan menyelamatkan diri pada saat kritis, adalah bagian 

dari kecerdasan bertahan hidup (survival quotient). 

Dalam pemerintahan, seorang kepala daerah yang cerdas spasial akan 

mengetahui dengan tepat posisi dan kondisi kantong-kantong kemiskinan 

sehingga dapat menaruh kawasan prioritas pembangunannya dengan optimal. Dia 

juga cepat memahami titk-titik munculnya masalah (misal wabah flu burung) 

sehingga dapat sigap mengantisipasinya. Bahkan dalam pemberantasan korupsi, 

cerdas spasial diperlukan baik untuk mencegah (preventif) maupun memberantas 

korupsi yang telah terjadi. Seandainya ada aturan bahwa dalam tiap LPJ kepala 

daerah harus dilampiri peta yang menunjukkan kondisi lingkungan dan distribusi 

kemakmuran sebelum dan sesudah masa jabatan, tentu juga para kepala daerah 

tidak bisa seenaknya menguras kekayaan daerahnya. Sedang dalam memberantas 

korupsi, kecerdasan spasial perlu untuk mengembangkan teknik-teknik intelijen 

atau penyelidikan. 

Kecerdasan spasial (spatial ability) yang dimiliki oleh seorang geograf 

merupakan kemampuan untuk  menganalisis Identitas spasial dalam bentuk 

spatial patterns, spatial distributions, spasial relations, dan spasial differentiation 

dalam menjawab fenomena alam (fisik dan human society) dimasa lalu, masa kini, 

dan memprediksi dampak dimasa depan (Hadi, 2012). Dengan kecerdasan spasial, 

seorang geografer, dituntut untuk mampu mengkaji tentang fenomena bumi, 

lingkungan alami, dan kehidupan sosial-masyarakat. Seorang geograf mengkaji 

bagaimana lingkungan fisik (alami/ natural) memberikan kontribusi kepada 

manusia (human society) dan bagaimana manusia mempengaruhi (affects) 

lingkungan fisik tersebut.  
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Penginderaan Jauh untuk Kecerdasan Spasial 

Penginderaan jauh merupakan teknik ataupun seni untuk menampilkan data 

spasial tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Paradigma pembelajaran 

Geografi yang selama ini lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan 

spasial dan lingkungan harus direorientasi kepada kemampuan berpikir spasial. 

Menurut Association of American Geographers (2007), ada 8 komponen 

kemampuan berpikir spasial fundamental, yakni: 

1. Comparison (kondisi dan koneksi spasial); kemampuan membandingkan 

bagaimana tempat -tempat mempunyai persamaan dan perbedaan 

2. Aura (spatial aura merupakan zona pengaruh suatu objek ke sekitarnya); 

kemampuan menunjukkan efek dari kekhasan suatu daerah terhadap daerah 

yang berdekatan  

3. Region; kemampuan mengidentifikasi tempat -tempat yang memiliki 

kesamaan dan mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan. 

4. Hierarchy; kemampuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sesuai 

dengan hirarkhi dalam  sekumpulan area 

5. Transition; kemampuan menganalisis perubahan tempat-tempat apakah terjadi 

secara mendadak, gradual, atau tidak teratur 

6. Analogy; kemampuan menganalisis apakah tempat –tempat yang berjauhan 

tetapi memiliki lokasi yang sama dan karena itu mungkin memiliki kondisi 

dan atau koneksi yang sama 

7. Pattern; kemampuan untuk mengklasifikasi suatu fenomena apakah dalam 

kondisi berkelompok, linier, menyerupai cincin, acak, atau lainnya 

8. Assossiation (korelasi); kemampuan membaca terhadap suatu gejala yang 

berpasangan yang memilki kecenderungan terjadi secara bersama-sama di 

lokasi yang sama (yang mempunyai  pola spasial yang sama). 

Carleton (2007) berpendapat bahwa berpikir spasial adalah berpikir untuk 

menemukan makna pada ukuran, bentuk, orientasi, arah lokasi, atau lintasan 

benda, proses atau fenomena, atau posisi relatif dalam ruang beberapa objek , 

proses atau fenomena. Penyajian data tentang ruang dengan menggunakan Citra 

penginderaan jauh berpotensi untuk dijadikan sebagai media penunjang 

pengembangan kecerdasan spasial berdasarkan alasan: (1) Permukaan bumi 

dilihat dari atas; (2) Citra menyajikan kenampakan permukaan bumi mirip dengan 

kenampakan sebenarnya di lapangan; (3) Kesan keruangan dari suatu wilayah 

dapat dihadirkan dalam pikiran sebagai mental map; dan (4) Penginderaan jauh 

memiliki pendekatan multi, yakni multilevel, multitemporal dan multispektral. 

Dengan pendekatan multilevel memberikan kemudahan bagi seseorang untuk 

mengenali objek pada citra, pada daerah yang sama dengan skala yang berbeda -

beda. Pendekatan multitemporal memungkinkan seorang penafsir citra dapat 

melihat rekaman dari daerah yang sama pada waktu yang berbeda, dengan 

demikian seseorang dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada daerah 

tersebut. Pendekatan multispektral dapat menyajikan rekaman kenampakan suatu 

daerah dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda.  
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Kenyataan di lapangan, dalam pembelajaran Geografi belum banyak guru-

guru yang memanfaatkan citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

untuk membentuk cara pandang dan cara fikir spasial. Fakta ini menunjukan 

bahwa tidak digunakannya citra penginderaan jauh disebabkan oleh beberapa 

alasan: (1) Penguasaan guru Geografi terhadap penginderaan jauh masih kurang; 

(2) Harga citra yang dianggap masih mahal; (3) Harga peralatan dan software 

untuk interpretasi citra yang masih mahal; (4) Pemanfaatan penginderaan jauh 

untuk berbagai keperluan yang belum memasyarakat; dan (5) Akses untuk 

memperoleh citra pengindeeraan jauh masih sulit. Misalnya untuk memperoleh 

selembar foto udara harus ada izin dari PUSSURTA TNI, yang membutuhkan 

waktu relatif lama; (6) Penyediaan citra yang bisa diakses secara bebas belum 

banyak diketahui oleh publik. 

Berdasarkan fakta tersebut, perlu suatu upaya sosialisasi bagi para guru  

untuk meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu penginderaan jauh untuk 

pengembangan kecerdasan spasial bagi peserta didik.. Karakteristik citra lainnya 

yang perlu diketahui oleh guru dalam pembelajaran dengan menggunakan citra 

penginderaan jauh sebagai media pembelajaran adalah pemahaman tentang 

resolusi spasial.  

Sensor penginderaan jauh memiliki kemampuan yang berbeda -beda untuk 

menyajikan kedetilan objek. Citra yang diperoleh dengan menggunakan spektrum 

tampak atau yang disebut foto udara pankromatik berwarna meskipun mampu 

menyajikan objek sesuai dengan warna aslinya, tetapi akan sulit  digunakan untuk: 

(1) Mengenali objek-objek yang warnanya relatif sama, misalnya vegetasi berbeda 

dengan warna yang hampir sama; (2) Sulit membedakan air yang tercemar dengan 

yang tidak tercemar; (3) Sulit membedakan tanaman yang terkena penyakit 

dengan yang tidak terkena penyakit; (4) Terdapat objek yang berbeda dengan 

warna yang sama. Untuk mengatasi kelemahan pada foto udara tersebut 

digunakan citra lain hasil perekaman dengan menggunakan panjang gelombang 

yang berbeda. Dengan menggunakan berbagai macam citra penginderaan jauh 

diharapkan dapat memberikan ruang kepada para peserta didik yang memiliki 

tingkat kecerdasan spasial yang berbeda-beda. Dalam hal ini perlu dilakukan 

pengukuran efektivitas masing-masing jenis citra sehingga dapat ditemukan jenis 

citra apa yang efektif untuk peningkatan kecerdasan spasial. Dari pengukuran 

tersebut dapat diketahui seberapa besar peningkatan kecerdasan spasial bagi 

peserta didik dengan menggunakan citra penginderaan jauh. 

Potensi penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

kemampuan berpikir spasial yang paling mudah dan nyata bagi peserta didik 

adalah unsur-unsur interpretasi yang dikemukakan oleh Lillesand, Kiefer and 

Chofman (2004), yakni rona/ warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, 

asosiasi, dan situs. Menurut Cometee on Support for Thinking Spatially (2006) 

evalusasi kemampuan berpikir spasial dapat dilakukan dengan mendasarkan 

indikator berkut: 
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 Menentukan orientasi 

 Menentukan lokasi 

 Mengukur jarak 

 Membandingkan ukuran 

 Membandingkan warna 

 Membandingkan bentuk 

 Membandingkan teksture 

 Membandingkan lokasi 

 Membandingkan arah 

 Membandingkan atribut lain. 

Beberapa hal yang dapat diujicobakan untuk menerapkan penginderaan jauh 

dalam  memperkuat kemampuan berpikir spasial pada siswa antara lain: 

1. Pemberian latihan menginterpretasi citra dengan menggunakan unsur-unsur 

interpretasi 

2. Membandingkan ukuran objek pada citra dengan skala/ resolusi yang 

berbeda–beda 

3. Mengajak siswa untuk membandingkan warna-warna objek pada citra true 

color  

4. Membandingkan warna hasil kombinasi berbagai saluran citra 

5. Latihan mengorientasikan citra, terutama foto udara dan menentukan arah 

beberapa objek dalam kaitannya dengan objek lain 

6. Latihan mendeliniasi secara manual suatu kenampakan pada citra berdasarkan 

kesamaan  rona/warna untuk melatih  kemampuan mengidentifikasi region 

7. Membandingkan kenampakan tekstur yang berbeda-beda untuk memberikan 

makna kerapatan objek  

8. Membandingkan penggunaan lahan pada beberapa tempat yang mempunyai 

kondisi dan  lokasi yang memiliki kesamaan 

9. Memaknai objek-objek yang ditampilkan secara tiga dimensi, baik dalam 

wujud fisik maupun virtual (menggunakan program komputer). 

10. Melatih siswa mengklasifikasi objek yang berada suatu pola tertentu atau 

menentukan pola 

Untuk menguji kemampuan berpikir spasial peserta didik dapat dilakukan 

dengan cara yang paling sederhana sampai cara yang relatif rumit. Pengujian 

umumnya dilakukan dengan tes. Bednarz and Lee (2011) membuat tes 

kemampuan spasial yang diberi nama Spatial Thinking Ability Test  (STAT) yang 

merupakan modifikasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Gersmehl and 

Gersmehl dan Golledge. Komponen menurut Jenelle and Goodchild tidak 

disertakan, karena dianggap relatif sama. Instrument berupa soal pilihan ganda 

yang disusun atas beberapa variabel. Pengujian dilakukan dengan pre test dan post 

test. Selanjutnya hasil tes dibandingkan dan dianalisis dengan statistik. Minori 

Yuda (2001) memiliki cara yang berbeda untuk menguji kemampuan berpikir 

spasial siswa, yakni dengan cara games seperti puzzle, video game, dan peta. Hal 

ini dilakukan karena penelitiannya menggunakan responden siswa pendidikan 

dasar. 
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KESIMPULAN 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan: 

1. Kecerdasan spasial merupakan salah satu jenis kecerdasan manusia yang lahir 

dan berkembang setelah lahirnya teori Multiple Intelegencia oleh Gardner. 

2. Penginderaan jauh dapat membantu kegiatan pembelajaran Geografi yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir spasial.  
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Abstrak: Penggunaan media dalam pembelajaran Geografi adalah 

suatu kebutuhan sekaligus solusi terhadap keberadaan fakta-fakta dan 

fenomena-fenomena kajian Geografi yang tersebar jauh dari 

lingkungan belajar peserta didik. Salah satu media pembelajaran yang 

bisa digunakan adalah media prezi pada materi penginderaan jauh. 

Media prezi adalah media presentasi yang memiliki banyak  

keunggulan dibanding media presentasi lainnya seperti: (1) Memiliki 

teknologi Zooming User Interface (ZUI) yang memungkinkan untuk 

menampilkan suatu objek dalam skala yang lebih besar, (2) Tersedia 

Zoomable Canvas yang memberikan ruang kepada pengguna untuk 

menyajikan objek dengan pergerakan yang dinamis dan variatif, (3) 

Pengguna dapat menuangkan dan mengeksplorasi ide-ide dengan lebih 

bebas dan menarik serta (4) Memungkinkan penyajian teks, foto, 

gambar dan video serta link secara lebih mudah. Hanya saja, aktivitasi 

dan instalasi prezi membutuhkan koneksi internet serta membutuhkan 

pembiasaan dan latihan. Terkait dengan materi penginderaan jauh, 

pengunaan media prezi dengan berbagai keunggulannya akan mampu 

menghadirkan suatu penyajian materi pembelajaran yang lebih 

menarik, ril serta menawarkan suasana pembelajaran yang berbeda 

walaupun di sekolah-sekolah belum ada fasilitas atau labor 

penginderaan jauh. 

Kata Kunci:  Media Pembelajaran Prezi, Pembelajaran Geografi, 

Penginderaan Jauh 

 

PENDAHULUAN 

Seiring pemberlakuan kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan di Indonesia, 

menuntut kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai interaksi antara pendidik 

dan peserta didik dengan berbagai sumber belajar haruslah berlangsung dalam 

suasana yang menarik dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran (objective) 

tercapai. Daya tarik pembelajaran salah satunya ditentukan oleh media yang 

digunakan guru dalam penyajian materi pembelajaran. Pemilihan media yang 

tepat disamping membuat pembelajaran berjalan lebih efektif juga menawarkan 

suatu pengalaman belajar (learning experience) yang bermakna bagi peserta didik. 

Dalam menentukan media apa yang akan digunakan di dalam pembelajaran, 
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seorang pendidik minimal mempertimbangkan empat hal yaitu: (1) Karakteristik 

materi yang akan dipelajari, (2) Karakteristik peserta didik, (3) Dukungan sumber 

daya serta (4) Waktu. Artinya, seorang pendidik betul-betul mempersiapkan 

media pembelajaran yang efektif (tepat sasaran) dan efisien (berdayaguna tinggi). 

Peranan dan keberadaan media dalam pembelajaran akan lebih terasa 

terutama pada materi pelajaran yang bersifat abstrak (baik dalam konteks 

pemahaman konsep maupun materi yang membutuhkan daya imajinasi tinggi). 

Seperti pada materi pelajaran Geografi yaitu penginderaan jauh. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Isi (KI dan KD SMA) 

dicantumkan bahwa materi penginderaan jauh diajarkan di kelas X semester I 

dengan KD memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) serta dilanjutkan pada kelas XII semester II dengan KD 

menganalisis  jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan/ atau citra 

penginderaan jauh serta Sistem Informasi Geografis (SIG) kaitannya dengan 

pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Materi penginderaan 

jauh terdiri dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki 

oleh peserta didik setelah pembelajaran.  

Peserta didik selain diharapkan menguasai konsep-konsep dan dasar-dasar 

penginderaan jauh, mereka juga diharapkan mampu membangun imajinasi dan 

membayangkan bagaimana proses kerja penginderaan jauh dengan semua 

komponen-komponennya seperti tenaga, wahana, sensor, user dan lain-lain serta 

penggunaannya untuk berbagai kepentingan. Permasalahannya adalah sekolah-

sekolah di Indonesia belum memiliki peralatan pendukung pembelajaran 

penginderaan jauh atau semacam labor untuk mendukung praktik pembelajaran. 

Sehingga selama ini, pembelajaran materi penginderaan jauh hanya diajarkan 

sebatas konsep-konsep semata sehingga kurang bermakna bagi peserta didik. 

Kondisi ini terjadi hampir di seluruh sekolah di Indonesia.  

Salah satu upaya untuk membelajarkan siswa pada materi penginderaan jauh 

dengan lebih baik adalah dengan menggunakan media berbasis prezi. Prezi secara 

resmi dikeluarkan pada tahun 2009 (prezi.com). Prezi adalah software dari 

Hungaria. Produk ini signifikan dalam proses belajar mengajar. Prezi unggul 

untuk menyampaikan materi yang berupa gambar, video dan musik, hal ini karena 

guru dapat meng-zoom in dan zoom out gambar untuk mempermudah pemahaman 

siswa tentang gambar (Mustafa, et.al., 2014). Prezi menawarkan cara membuat 

presentasi yang menarik audiens dengan cara yang menarik dan tidak tradisional. 

Media prezi adalah media presentasi yang memiliki banyak keunggulan dibanding 

media presentasi lainnya seperti: (1) Teknologi Zooming User Interface (ZUI) 

yang memungkinkan untuk menampilkan suatu objek dalam skala yang lebih 

besar; 2) Tersedia Zoomable Canvas yang memberikan ruang kepada pengguna 

untuk menyajikan objek dengan pergerakan yang dinamis dan variatif; 3) 

Pengguna dapat menuangkan dan mengeksplorasi ide-ide dengan lebih bebas dan 

menarik serta 4) Memungkinkan penyajian teks, foto, gambar dan video serta link 

secara lebih mudah. 
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Walaupun masih terbilang baru digunakan dalam konteks pembelajaran, 

prezi memiliki efek yang sama dalam pembelajaran dalam hal ingatan. Akgun 

et.al., (2016) berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul “Effects of Lectures 

with PowerPoint or Prezi Presentation on Cognitive Load, Recall, and 

Conceptual Learning” menyatakan presentasi prezi mengandung beban kognitif 

yang lebih rendah dibandingkan PowerPoint. Namun, prezi mendemonstrasikan 

pembelajaran konseptual yang lebih baik dibandingkan PowerPoint. Dalam hal 

hasil, prezi lebih efektif karena programnya menyajikan satu slide yang 

mendalam. Jadi, prezi mengurangi beban kognitif yang tidak diperlukan dan 

meningkatkan pembelajaran konseptual. Kesimpulannya, Akgun et.al. 

menyatakan prezi lebih direkomendasikan dalam konteks mengurangi beban 

kognitif dan meningkatkan pelmbelajaran konseptual. 

Hasil penelitian lainnya adalah yang dipublikasikan oleh (Mustaffa, 2014) 

dengan judul “Students Perception and Attitudes and Attitudes Towords the 

effectiveness of Prezi Uses in Learning Islamic Subject”. Hasil dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa siswa menunjukkan ketertarikannya dalam belajar mata 

pelajaran Pendidikan Islam ketika guru menggunakan prezi. Lalu, siswa juga 

menunjukkan perilaku positif terhadap prezi dalam kelas. Di Arab Saudi, 

(Aljehani, 2015) juga telah melakukan penelitian dengan judul “Using PREZI 

Presentation Software to Enhance Vocabulary Learning of EFL Secondary School 

Students”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu (1) Efektivitas 

penggunaan presentasi prezi sangat jelas dalam peningkatan pembelajaran 

kosakata siswa dan (2) Penggunaan presentasi prezi dalam pembelajaran kosakata 

meningkatkan kosakata siswa dan terlihat bahwa prezi adalah alat yang berguna 

untuk peningkatan pembelajaran kosakata. Sehubungan dengan itu, penelitian 

(Dano, 2016) mengungkapkan bahwa penggunaan media prezi harus ditingkatkan  

secara efektif di sekolah untuk meningkatkan dan memperkaya pembelajaran 

dalam alat/ media presentasi. Hal inilah yang mendasari penulisan artikel ini 

sebagai upaya untuk memberikan alternatif media pembelajaran yang bisa 

digunakan guru khususnya pata materi penginderaan jauh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media Presentasi Prezi 

Prezi adalah web 2.0 berbasis sofware presentasi yang mampu 

mempresentasikan teks dan visual secara non linier yang dapat di zoom in dan out 

yang dapat memuat kalimat, links, gambar, dan video. Prezi menawarkan cara 

membuat presentasi yang menarik audiens dengan cara yang menarik dan tidak 

tradisional (Isa, 2013).  Prezi secara resmi dikeluarkan pada tahun 2009 

(prezi.com). Prezi adalah software dari Hungaria. Produk ini sgnifikan dalam 

proses belajar mengajar. Prezi unggul untuk menyampaikan materi yang berupa 

gambar, video dan musik, hal ini karena guru dapat meng-zoom in dan zoom out 

gambar untuk mempermudah pemahaman siswa tentang gambar (Mustaffa, 2014). 

Media presentasi  prezi sudah terbukti dapat membantu dalam pembelajaran 
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termasuk pembelajaran Geografi secara efektif seperti diuraikan sebelumnya dan 

media prezi memiliki beberapa keunggulan dibanding media lainya.  Beberapa 

keunggulan media presentasi pembelajaran berbasis prezi adalah: 

 

1. Prezi dapat memberikan tayangan yang lebih kreatif dan menarik untuk 

menjelaskan konsep dan ide kunci terkait materi penginderaan jauh. 

2. Tersedianya fasilitas untuk kolaborasi online dan kerja kelompok karena prezi 

secara online dapat digunakan oleh 10 orang sekaligus dalam satu slide. Kerja 

kolaborasi ini bisa menjadi wadah pengembangan pemahaman terhadap materi 

yang sedang dipelajari. 

3. Prezi juga memberikan ruang kepada pengguna untuk saling mengungkapkan 

pendapat dalam grup. 

4. Dalam pelaksanaannya, siswa dapat membuat ringkasan dan portofolio 

pembelajaran. 

Sehubungan dengan media presentasi pembelajaran, sebenarnya pendidik 

sudah lebih akrab dengan Ms. Power Point. Namun, ada beberapa bentuk 

keunggulan prezi sebagai media presentasi pembelajaran. Berikut perbandingan 

antara media presentasi pembelajaran berbasis  prezi dengan powerpoint yang 

sering digunakan. 

Tabel 1. Karakteristik Media Presentasi Pembelajaran Berbasis Prezi dengan Ms. 

Powerpoint 

No Media Presentasi  Prezi Media Presentasi Ms. PPT 

1 Tersedia navigator non linier Dapat dicetak dalam berbagai bentuk 

2 Tampilan berbentuk peta Tampilan terbagi-bagi 

3 Berbasis cloud (dapat diakses dari 

komputer manapun) 

Navigasi linier 

 

4 Tersedia ruang untuk bekerja secara 

bersama dan berkolaborasi 

Berbasis komputer 

 

5 Opsi-opsi yang ditawarkan sangat 

memadai 

Banyak pilihan animasi 

 

6 Mudah digunakan Banyak pilihan fitur 

 

Langkah-Langkah Penggunaan Prezi 

1. Gunakan presentasi prezi yang telah dipublikasikan yang tersedia di 

http://prezi.com  

2. Mendaftar secara gratis dengan Akun prezi untuk pendidikan 

3. Pelajari dasar-dasar prezi 

4. Rencanakan dan petakan prezi anda tentang apa yang akan anda lakukan 

dengan prezi 

5. Kumpulkan bahan ajar untuk media, seperti isi, video, gambar, dan teks 

6. Buat presentasi prezi anda dalam cloud atau coba secara gratis di desktop 

7. Simpan, tampilkan dan/atau bagikan presentasi prezi anda di CloudDeakin, 

Facebook, Twitter, E-mail atau di Website/ blog. 

http://prezi.com/
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Keunggulan Prezi Sebagai Media Pembelajaran Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh berasal dari kata Remote Sensing memiliki pengertian 

bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data 

dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang 

tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya (Lillesand, 1979). Jadi 

penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mengindera/ menganalisis 

permukaan bumi dari jarak jauh, di mana perekaman dilakukan di udara atau di 

angkasa dengan menggunakan alat (sensor) dan wahana. Penginderaan jauh yang 

berkembang di Indonesia saat ini di Indonesia sudah digunakan hampir semua 

Negara maju. Negara-negara maju menggunakan penginderaan jauh karena 

kebutuhan data dan informasi sangat mendesak, karena data dan informasi 

tersebut banyak digunakan untuk perencanaan pengembangan fisik, sosial maupun 

militer. Pengembangan itu sendiri memerlukan data dan informasi yang akurat, 

cepat dan mudah, dengan keakuratan data dan informasi, maka perencaan dapat 

dilakukan sebaik-baiknya. 

Materi Penginderaan Jauh 

Berdasarkan silabus mata pelajaran Geografi SMA/ MAN tahun 2016, 

penginderaan jauh dipelajari dalam dua materi pembelajaran, yaitu: 

Tabel 1. Materi Penginderaan Jauh 

No Materi Pokok Kelas Sub Materi tentang PJ 

1 

Pengetahuan Dasar 

Pemetaan X 

1. Dasar-dasar penginderaan jauh. 

2. Jenis-jenis citra Penginderaan jauh 

dan interpretasi citra. 

2 

Pemanfaatn Peta, 

Penginderaan Jauh, 

dan Sistem 

Informasi Geografis 

XII 

Interpretasi peta dan pengelolaan citra 

penginderaan jauh terkait jaringan 

transportasi dan tata guna lahan. 

Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 

Data yang diperoleh melalui perekaman tenaga elektromagnetik yang 

dipantulkan atau dipancarkan objek berdasarkan sistem penginderaan jauh, maka 

hasilnya disebut dengan data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh tersebut 

berupa data visual (citra) dan data citra (numerik). Data tersebut belum 

memberikan arti dan manfaat, meskipun data yang diperoleh akurat, datanya 

mutakhir, karena itu agar data tersebut mempunyai arti yang penting dan 

bermanfaat bagi bidang lain maupun pengguna data perlu adanya teknik analisis 

data penginderaan jauh. Analisis citra dalam penginderaan jauh merupakan 

langkah-langkah untuk interpretasi citra merupakan suatu perbuatan untuk 

mengkaji gambaran objek yang direkam.  

Dalam interpretasi, maka interpreter atau penafsir citra melakukan beberapa 

penalaran dengan tahapan deteksi, identifikasi, klasifikasi dan menilai arti 

pentingnya suatu objek yang tergambar pada citra. Proses penalaran ini harus 
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bersifat objektif, kewajaran, rasionalisasi, karena obyek yang ada pada permukaan 

bumi mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Sifat dan karakteristik 

objek yang ada di permukaan bumi yang tergambar pada citra memiliki bentukan 

yang sama, sedangkan ukuran objek yang tergambar yang berbeda. 

Keunggulan Prezi Dalam Pembelajaran Penginderaan Jauh 

1. Mampu menayangkan contoh citra dengan resolusi tinggi untuk semua 

pembelajar. 

Dengan menggunakan media prezi dalam pembelajaran penginderan jauh, 

citra dapat disajikan dalam resolusi yang baik. Penggunaan prezi akan 

mempermudah guru dalam zoom in dan zoom out agar citra dapat dijelaskan 

dengan setail dan dipahami oleh siswa. 

2. Mengatasi keterbatasan sekolah dalam pengadaan citra Penginderaan Jauh. 

Kunci utama dalam mempelajari penginderaan jauh adalah tersedianya citra 

atau foto udara. Namun, tidak semua sekolah mampu mengadakan citra atau 

foto udara untuk pembelajaran Geografi. Dengan adanya media prezi sebagai 

media pembelajaran materi Penginderaan jauh, dapat mempermudah 

pengadaan citra atau foto udara.  

3. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan siswa secara lebih banyak. 

Prezi merupakan media presentasi yang dapat diproyeksikan. Dengan memuat 

citra atau foto udara pada media prezi dan diproyeksikan, maka dapat 

melibatkan banyak siswa hanya dengan satu atau lebih citra. Fitur zoom in dan 

zoom out dapat mempermudah dalam menganalisis citra secara bersama. 

4. Membuat pembelajaran Penginderaan jauh lebih menarik. 

Animasi pada media prezi yang tidak monoton dan dapat dimodifikasi sesuai 

kebutuhan menjadikan penyajian citra atau foto udara menjadi lebih menarik. 

Guru dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam citra tersebut untuk 

mempermudah mengarahkan citra sesuai dengan kebutuhan guru untuk 

menjelaskan citra tersebut. 

5. Interpretasi visual Penginderaan jauh dapat dilakukan secara bersama.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penggunaan media dalam pembelajaran Geografi adalah suatu kebutuhan 

sekaligus solusi terhadap keberadaan fakta-fakta dan fenomena-fenomena kajian 

Geografi yang tersebar jauh dari lingkungan belajar peserta didik. Salah satu 

media pembelajaran yang bisa digunakan adalah media prezi pada materi 

penginderaan jauh. Media prezi adalah media presentasi yang memiliki banyak  

keunggulan dibanding media presentasi lainnya. Keunggulan prezi dalam 

pembelajaran penginderaan jauh adalah (1) Mampu menayangkan contoh citra 

dengan resolusi tinggi untuk semua pembelajar, (2) Mengatasi keterbatasan 

sekolah dalam pengadaan citra penginderaan jauh, (3) Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan siswa secara lebih banyak, (4) Membuat pembelajaran penginderaan 
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jauh lebih menarik, dan (5) Interpretasi visual penginderaan jauh dapat dilakukan 

secara bersama. 

Saran 

Dalam pemanfaatan media prezi dalam pembelajaran penginderaan jauh, ada 

beberapa saran bagi pendidik dalam menggunakan prezi, antara lain: 

1. Pelajari fitur prezi dengan menggunakan modul prezi yang dapat di download 

secara gratis di internet. 

2. Gunakan foto udara beresolusi tinggi agar saat melakukan zoom dan 

pengenalan objek pada foto udara dapat dilakukan dengan lebih mudah. 

3. Gunakan PC yang mampu terhubung dengan internet agar dapat juga 

menggunakan prezi online. 

4. Fasilitasi siswa dengan PC yang memadai untuk online jika akan 

menggunakan fitur cloud, bisa juga dengan memeanfaatkan labor komputer 

sekolah. 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian/ studi ini adalah memanfaatkan GIS 

(Geographic Information System) untuk mengetahui tingkat pencemaran 

Sungai Cikapundung, dengan mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung dan memetakan kerentanan 

pencemaran DAS Cikapundung. Adapun tingkat pencemarannya yaitu 

sangat tercemar, tercemar dan sedang. Berdasarkan hasil analisis dan 

observasi lapangan, setiap zonasi baik itu hulu, tengah, dan hilir diketahui 

terjadinya pencemaran yang dominan, seperti di daerah hulu pencemaran 

didominasi oleh pencemaran peternakan khususnya limbah kotoran sapi, 

bagian tengah pencemaran didominasi oleh limbah penduduk terlebih lagi 

pemukiman penduduk yang berada dekat dengan sungai dan membuang 

limbahnya langsung ke DAS Cikapundung. Hal yang sama juga terjadi pada 

bagian hilir DAS Cikapundung yang bermuara ke DAS Citarum. 

Pencemaran yang dominan tersebut, diakibatkan posisi limbah industri 

pabrik yang sangat berdekatan dengan DAS Cikapundung. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Pencemaran, Cikapundung 

 

 

PENDAHULUAN  

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi 

serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi dari sungai yaitu 

sebagai sumber air minum, sarana transportasi, sumber irigasi, perikanan dan lain 

sebagainya. Namun aktivitas manusia sendiri yang menyebabkan sungai menjadi 

rentan terhadap pencemaran air, meningkatnya pembagunan industri, lahan 

pertanian dan pemukiman yang semakin padat menjadi salah satu faktor 

terjadinya pencemaran pada suatu wilayah sungai. Sungai yang merupakan badan 

air sebagai penerima air dari limbah atau buangan yang dihasilkan oleh suatu 

aktivitas manusia menjadi semakin tercemar. Semakin pesatnya pertumbuhan 

penduduk dan pembangunan di wilayah Sungai Cikapundung berpengaruh cukup 

besar terhadap perubahan tatanan lingkungan perairan sebagai dampak buangan 

atau limbah. Menurut Manan (dalam Lies, 2010: 681) apabila air di alam dikotori 

oleh aktivitas manusia, sehingga tidak memenuhi syarat untuk suatu penggunaan 

yang khusus maka disebut terkena pencemaran. Plumbun dan merkuri termasuk 

logam berat yang tidak esensial yang diakibatkan oleh limbah. Berdasarkan 

sifatnya termasuk limbah anorganik yang toksik, karena dalam konsentrasi yang 

mailto:funnyfairy91@gmail.com
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tinggi dapat menyebabkan terganggunya kehidupan organisme air. Plumbun dan 

persenyawaannya banyak digunakan dalam industri baterai, pengkilap keramik, 

cat, bahan adiktif untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Demikian halnya 

dengan penggunaan merkuri telah berkembang sangat luas, seperti dalam industri 

peralatan elektris, peralatan ukur, pertanian (fungisida), kertas dan pulp.  

 

Pencemaran pada DAS Cikapundung dapat menimbulkan menurunnya 

kualitas air sungai. Degradasi lingkungan tersebut terkait dengan pola penggunaan 

lahan di sekitar wilayah Sungai Cikapundung yang tidak memperhatikan kaidah – 

kaidah penataan ruang. Akibatnya, secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap tingkat pencemaran di wilayah DAS tersebut. Perairan yang rentan 

terhadap pencemaran logam berat adalah sungai-sungai yang dekat dengan daerah 

pemukiman penduduk, pertanian dan pabrik industri (Sanusi dalam Lies, 2010: 

682). 

 

Pola pemukiman yang padat, lahan pertanian yang semakin meningkat, 

dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan pestisida dan pembangungan 

industri yang tidak menerapkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan) berada di wilayah Cikapundung. Pengaruh pencemaran sungai dapat 

juga di pengaruhi oleh pola pikir masyarakat berdasarkan tingkat sosial 

ekonominya. Tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih tidak 

mementingkan aspek lingkungan dan kesehatan, hal ini terjadi akibat kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan, dibandingkan masyarakat 

yang tingkat sosialnya lebih tinggi. Pola pikir masyarakat berdasarkan tingkat 

sosial ekonominya tersebut dapat meningkatkan pencemaran Sungai Cikapundung 

secara cepat. Oleh karena itu, Sungai Cikapundung lebih perlu di perhatikan lebih 

lanjut, salah satunya dengan cara pemantauan terhadap tingkat pencemaran. Untuk 

mempermudah pemantauan, maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

memberikan informasi tingkat pencemaran sungai. Sistem yang sesuai adalah 

Geographical Information System (Sistem Informasi Geografi), berupa peta 

digital yang berisi informasi tentang kontribusi pencemaran yang diakibatkan oleh 

pengguna lahan, seperti lahan pertanian, pola pemukiman, pasar, sentral industri 

dan sebagainya. 

 

Penggunaan SIG (Sistem Informasi Geografi) dalam menganalisis tingkat 

pencemaran sungai sangat efisien terhadap biaya dan waktu. Menurut Aronoff, 

Stan (Joko, 2008: 2) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi ini, maka 

setiap terjadi penambahan atau pengurangan data, tidak perlu lagi membuat peta 

lokasi industri yang baru. Akan tetapi hanya cukup mengedit atau memasukan 

data yang baru ke dalam peta digital tersebut. Oleh karena itu aplikasi SIG 

(Sistem Informasi Geografi) sangat cocok untuk mengetahui tingkat pencemaran 

Sungai Cikapundung. Tujuan dari penelitian/studi ini adalah memanfaatkan GIS 

(Geographic Information System) untuk mengetahui tingkat pencemaran Sungai 

Cikapundung, dengan: (1) Mengidentifikasi sumber-sumber pencemar di DAS 

Cikapundung dan (2) Memetakan kerentanan pencemaran DAS Cikapundung. 
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KAJIAN PUSTAKA  

 

Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai 

Tingkat kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan 

vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan 

DAS dalam menyimpan air. Sampai dengan tahun 2007 penutupan hutan di 

Indonesia sekitar 50 persen dari luas daratan mengalami penurunan dengan rata-

rata laju deforestasi tahun 2000-2005 sekitar 1,089 juta Ha per tahun, sedangkan 

lahan-lahan kritis dan sangat kritis masih tetap luas yaitu sekitar 30,2 juta Ha 

(terdiri dari 23,3 juta Ha sangat kritis dan 6,9 juta Ha kritis). Selain itu, erosi dari 

daerah pertanian lahan kering yang padat penduduk tetap tinggi melebihi yang 

dapat ditoleransi (15 ton/ha/th), sehingga fungsi DAS dalam mengatur siklus 

hidrologi menjadi menurun (Dephut, 2008). 

 

Pengertian Sistem 

Pengertian dan definisi sistem pada umumnya adalah suatu kesatuan yang 

terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau 

saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Menurut O’Brien 

(2003: 8), sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung atau berinteraksi 

membentuk suatu kesatuan atau sekumpulan komponen yang saling terhubung 

dan bekerja sama untuk mencapai sasaran dengan menerima input dan 

menghasilkan output dalam sebuah proses transformasi yang terorganisir. 

Sedangkan pendapat menurut Connolly dan Begg (2005: 283), sistem adalah 

suatu cara untuk mengumpulkan, mengatur, mengendalikan dan menyebarkan 

informasi keseluruh organisasi. 

 

Pengertian Informasi 

Pengertian informasi pada umumnya adalah data yang telah diproses 

menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu 

nilai yang bermanfaat. Ada suatu proses transformasi data menjadi suatu 

informasi input-proses-output. Menurut Jogiyanto H.M (1999: 8), informasi 

adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) nyata 

yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. 

 

Pengertian Geografi 

Pengertian Geografi pada umumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang 

lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan 

manusia di atas permukaan bumi. Geografi lebih dari sekedar kartografi (studi 

tentang peta). Geografi tidak hanya menjawab apa dan dimana yang ada di atas 

muka bumi, tetapi juga diartikan dengan lokasi pada ruang. Menurut Mackinder 

(1861-1947) seorang pakar Geografi memberi definisi Geografi sebagai suatu 

kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Suatu definisi 

yang lain adalah hasil semlok (seminar dan lokakarya) di Semarang tahun 1988 
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yang menyebutkan bahwa Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan 

kelingkungan dalam konteks keruangan. 

 

Pengertian Sistem Informasi 

Pengertian sistem informasi pada umumnya adalah suatu sistem terintegrasi 

yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, atau 

menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dalam suatu 

organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data. Sistem informasi 

menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlakukan. 

 

Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (GIS) pada umumnya adalah sistem informasi 

khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. SIG juga 

merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, 

penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis berikut 

atribut-atributnya (Prahasta, 2005: 49). SIG digunakan untuk memberi nilai 

dengan melakukan pengaturan dan memperlihatkan data secara tepat, 

menggabungkannya dengan data lain, melakukan analisis terhadap data, dan 

menghasilkan data baru yang berguna, pada gilirannya SIG dapat membantu 

untuk pengambilan keputusan (Heywood, 2002: 12). 

 

Teknologi Sistem Informasi Geografi dapat digunakan untuk investigasi 

ilmiah, pengelolaan sumberdaya, perencanaan pembangunan, kartografi dan 

perencanaan rute. Misalnya dalam kasus ini SIG yang dirancang dapat membantu 

menampilkan informasi BTS PT. Indosat Tbk dan merencanakan lokasi baru 

potensial yang belum terjangkau oleh jaringan PT. Indosat Tbk. Selain itu 

informasi seperti masa kontrak, status kepemilikan lahan dan kerusakan BTS juga 

dapat ditampilkan. 

 

Sistem Informasi Geografi dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan system otomatis (berbasis digital komputer). Perbedaan 

yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem informasi 

manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi 

untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey 

lapangan. Semua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 

alat tanpa komputer, sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah 

menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi. SIG juga 
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merupakan hasil dari perpaduan disiplin ilmu didalam beberapa proses data 

spasial. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini : 

 

Gambar 1. Proses Data Spasial 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka Sistem Informasi Geografi 

(SIG) dapat berfungsi sebagai bank data terpadu, yaitu dapat memandu data 

spasial dan non spasial dalam suatu basis data terpadu. Sistem modeling dan 

analisis dapat digunakan sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan 

spasial, sistem pengelolaan yang bereferensi geografis untuk mengelola 

operasional dan administrasi lokasi geografis, dan sebagai sistem pemetaan 

komputasi untuk menyajikan suatu peta yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Dalam pembahasan penelitian ini, telah dibuat beberapa peta parameter yang 

menunjang dan berpengaruh dalam pembuatan tingkat pencemaran Sungai 

Cikapundung, dengan menggunakan software MapInfo. Peta parameter tersebut 

selanjutnya diinterpretasi sehingga pada tahap selanjutnya di overlay menjadi peta 

baru yang menyajikan informasi update. Adapun peta parameter yang telah dibuat 

diantaranya peta penggunaan lahan, peta penduduk, peta persebaran indusri, peta 

persebaran pasar, dan peta persebaran peternakan. Penjelasan dari masing-masing 

peta parameter tersebut di uraikaikan secara rinci sebagai berikut: 

 

1. Penggunaan Lahan  

Peta penggunaan lahan dibuat dengan menggunakan software MapInfo 

melalui proses digitasi dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan citra google 

earth. Citra google earth diperoleh dari internet dengan bantuan aplikasi 

StitchMap, setelah didapat selanjutnya di digit menggunkan MapInfo. Peta 

penggunaan lahan dalam kajian ini dibatasi menjadi tiga kelas yaitu kelas 

dekat (indusri, pemukiman), kelas berpotensi sedang (perkebunan, tegalan, 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 117 
 

sawah tadah hujan, sawah irigasi) dan kelas jauh (hutan, semak belukar, 

rumput/ lahan). Ketiga kelas tersebut di scoring terlebih dahulu, kemudian 

diberi bobot sesuai dengan tingkat keberpengaruhan peta tersebut terhadap 

pembuatan peta tingkat pencemaran sungai di Cikapundung. 

 

Aliran DAS Cikapundung melewati 2 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah 11 

kecamatan. Pembuatan peta penggunaan lahan ini berdasarkan indikator diatas 

yang tersebar disepanjang sungai yang telah di deliniasi. Pemberian warna 

penggunaan lahanpun warnanya bervariasi berdasarkan objek kajian masing-

masing yang tersebar di dalam deliniasi peta DAS Cikapundung. Skor tinggi 

diberikan terhadap penggunaan lahan pemukiman dan industri, karna menurut 

hasil analisis data dan obsevasi dilapangan, kedua penggunaan lahan ini sangat 

besar pengaruhnya terhadap pencemaran DAS Cikapundung, begitu pula 

sebaliknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kelas Penggunaan Lahan  DAS Cikapundung 
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Gambar 3. Penggunaan Lahan DAS Cikapundung Hilir 

2. Peta Persebaran Penduduk  

Peta persebaran penduduk dihasilkan dari data BPS Kota Bandung, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Bandung yang diolah meggunakan software 

MapInfo. Peta Penduduk terdiri dari tiga criteria yaitu padat >100 jiwa/km
2
, 

sedang 50-100 jiwa/km
2
, dan jarang <50jiwa/km

2
. Kepadatan penduduk diberi 

bobot 3 karena sangat berpengaruh terhadap tingkat pencemaran sungai di 

Cikapundung. Adapun scoring untuk kelas penggunaan lahan dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Skoring Kepadatan Penduduk 

Kepadatan Penduduk Skor Sumber Data 

100-1000 jiwa/km2 3 BPS kota Bandung, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten 

Bandung 

50-100 jiwa/km2 2 

<50 jiwa/km 1 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 
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Gambar 4. Kepadatan Penduduk Wilayah Administratif Aliran 

Cikapundung 

Peta penduduk yang dipetakan berdasarkan jumlah penduduk dalam desa/ 

kelurahan dan kecamatan yang masuk kedalam kawasan deliniasi antara 

sungai yang menjadi kajian dengan punggungan yang menjadi acuan deliniasi 

batas garis terluar kawasan yang dipetakan penduduknya. Peta kepadatan 

penduduk menentukan tingkat pencemaran DAS Cikapundung, terlebih lagi 

semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk yang berada dekat dengan aliran 

sungai kemungkinan besar pencemaran DAS Cikapundung meningkat. Peta 

kepadatan penduduk ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pencemaran 

DAS Cikapiundung, sehingga diberikan bobot tiga. Untuk lebiih jelasnya 

dapat kita lihat pada Tabel 1. 

3. Peta Persebaran Indusri 

Peta Pusat Kegiatan Indusri dibuat dengan menggunakan software MapInfo 

melalui proses digitasi dari citra google earth. Citra google earth diperoleh 

dari internet dengan bantuan aplikasi StitchMap, yang selanjutnya di digit 

menggunakan MapInfo dan observasi langsung ke lapangan. Peta persebaran 

Indusri terdiri dari tiga kriteria, yaitu dekat <250, sedang 250-500, dan jauh 

500-750. Peta persebaran indusri diberi bobot 3 karena sangat berpengaruh 

terhadap tingkat pencemaran sungai di Cikapundung. Adapun scoring untuk 

kelas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Skoring Persebaran Indusri 

Persebaran Indusri Skor 
Sumber 

Data 

<250 meter 3 

Citra Iconos 250-500 meter 2 

500-750 meter 1 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

 

Tabel 3. Data Atribut Persebaran Indusri 

Persebaran 

Indusri 
Luas (ha) Skor Bobot 

Jumlah 

SxB 

<250 meter  463.5 3 3 9 

250-250 meter 283.7 2 3 6 

500-750 302.8 1 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2013 

Gambar  5. Peta Zonasi Kerentanan Pencemaran Industri DAS Cikapundung  

Peta pusat kegiatan industri yang dihasilkan untuk zona dekat ditujukan 

dengan warna merah pada peta, zona sedang warna hijau dan zona jauh 

dengan warna biru. Jarak industri menentukan tingkat pencemaran terhadap 

sungai, terlebih lagi kegiatan Industri dekat dengan DAS Cikapundung dan 

pesebarannyapun relatif banyak. 
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4. Peta Persebaran Pasar 

Peta persebaran dibuat dengan menggunakan software MapInfo melalui proses 

digitasi dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan citra google earth. Citra 

google earth diperoleh dari internet dengan bantuan aplikasi StitchMap, 

selanjutnya di digit menggunkan MapInfo dan observasi langsung ke 

lapangan. Peta persebaran pasar terdiri dari tiga kriteria yaitu dekat <250, 

sedang <50-500, jauh 500-750. Peta pusat persebaran pasar diberi bobot 2 

karena berpengaruh terhadap tingkat pencemaran Sungai di Cikapundung. 

Adapun scoring untuk persebaran pasar dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Skoring Persebaran Pasar 

Persebaran Pasar Skor Sumber Data 

<250 meter 3 

Citra Iconos dan RBI 250-500 meter 2 

500-750 meter 1 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

 

Tabel 5. Data Atribut Persebaran Pasar 

Persebaran 

Pasar 
Luas (ha)   Skor    Bobot Jumlah SxB 

<250 meter  146.1 3 2 6 

250-250 meter 302.9 2 2 4 

500-750 meter 349.7 1 2 2 

 Sumber: Hasil Analisis, 2013  

 

 

Peta persebaran pasar yang dihasilkan untuk zona dekat ditujukan dengan 

warna merah pada peta, zona sedang warna hijau dan zona jauh dengan warna 

biru. Peta pesebaran pasar ini kurang berpengaruh terhadap pencemaran DAS 

Cikapundung, sehingga diberi bobot dua. Jarak pasar menentukan tingkat 

pencemaran terhadap sungai terlebih lagi kegiatan pasar dekat dengan DAS 

Cikapundung dan pesebarannyapun relatif banyak. 
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Gambar 6. Zonasi Kerentanan Pencemaran Limbah Pasar DAS Cikapundung 

Gambar 7. Pencemaran Limbah Pemukiman DAS Cikapundung Tengah 
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5. Peta Persebaran Peternakan 

Peta persebaran peternakan dibuat dengan data yang sudah ada di BPS 

Bandung Barat, kemudian di observasi dengan memplot titik –titik persebaran 

peternakan menggunakan GPS, setelah itu data kordinat GPS diolah 

menggunakan software MapInfo. Peta persebaran peternakan terdiri dari tiga 

kriteria yaitu dekat <250, sedang <50-500, dan jauh 500-750. Persebaran 

peternakan diberi bobot 3 karena sangat berpengaruh terhadap tingkat 

pencemaran sungai di Cikapundung. Adapun scoring dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 5. Skoring Peta Persebaran Peternakan 

Persebaran Peternakan Skor Sumber Data 

<250 meter 3 

BPS Bandung Barat 250-500 meter 2 

500-750 meter 1 

 Sumber : Hasil Analisis, 2013 

Tabel 6. Data Atribut Persebaran Peternakan 

Persebaran Peternakan 
Luas 

(ha) 
Skor Bobot JumlahSxB 

<250 meter  62.11 3 3 9 

250-250 meter 179.1 2 3 6 

500-750 257.4 1 3 3 

       Sumber: Hasil Analisis, 2013 

 

Peta Persebaran Peternakan yang dihasilkan untuk zona dekat ditujukan 

dengan warna merah pada peta, zona sedang warna hijau dan zona jauh 

dengan warna biru. Peta pesebaran peternakan ini sangat berpengaruh 

terhadap pencemaran DAS Cikapundung, sehingga diberi bobot tiga. Jarak 

peternakan menentukan tingkat pencemaran terhadap sungai terlebih lagi 

kegiatan peternakan dekat dengan DAS Cikapundung dan pesebarannyapun 

relatif banyak. Pada umumnya peternakan yang dilakukan di sekitar 

Cikapundung Hulu ini kurang menghiraukan kelestarian alam, terutama dalam 

pengelolaan, tak jarang ditemukan kotoran atau saluran pembuangan rumah 

tangga dan kandang sapi langsung ke DAS Cikapundung Hulu. Hal inilah 

yang menjadikan peternakan sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi 

pencemaran di DAS Cikapundung. 
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Gambar 6. Peta Zonasi Kerentanan Pencemaran Limbah Kotoran Sapi DAS 

Cikapundung Hulu 
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Gambar 7. Peta Persebaran Peternakan Sapi DAS Cikapundung Hulu 
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Pembahasan 

Zona Cikapundung Hulu pencemarannya lebih dominan diakibatkan oleh 

limbah peternakan, baik itu peternakan skala kecil maupun besar (daerah yang 

menjadi titik pengamatan kami berada Desa Cibodas dan Suntenjaya serta 

beberapa titik pengamatan yang berada disekitar Hulu DAS Cikapundung). 

Selanjutnya Zona Cikapundung Tengah pecemarannya lebh didominasi oleh 

penduduk dan pasar, terutama yang berada dibantaran DAS Cikapundung. 

Terakhir, Zona Cikapundung Hilir pencemaran yang dominan terjadi diakibatkan 

oleh penduduk dan pabrik yang jaraknya berdekatan dengan DAS Cikapundung. 

Dari hasil observasi lapangan, diketahui pencemaran DAS Cikapundung Hilir ini 

sangatlah parah terlihat dari warna air sungai yang tidak jernih, volume sampah 

yang banyak mengikuti aliran atau pun tersangkut di pinggir sungai, terjadinya 

sedimentasi yang tinggi didaerah alirannya, serta bau air yang berbeda terutama 

apabila kita dekat dengan sungai. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat kesimpulan 

yang dapat diambil diantarannya: 

 

1. Zona Cikapundung Hulu pencemarannya lebih dominan diakibatkan oleh 

limbah peternakan, baik itu peternakan skala kecil maupun besar (daerah yang 

menjadi titik pengamatan kami berada Desa Cibodas dan Suntenjaya serta 

beberapa titik pengamatan yang berada disekitar Hulu DAS Cikapundung). 

2. Zona Cikapundung Tengah pecemarannya lebh didominasi oleh penduduk dan 

pasar, terutama penduduk yang berada dibantaran DAS Cikapundung. 

3. Zona Cikapundung Hilir pencemaran yang dominan terjadi diakibatkan oleh 

penduduk dan pabrik yang dilewati oleh DAS Cikapundung. DAS 

Cikapundung Hilir ini sangatlah parah terlihat dari warna air sungai yang tidak 

jernih, volume sampah yang banyak mengikuti aliran atau pun tersangkut di 

pinggir sungai, terjadinya sedimentasi yang tinggi didaerah alirannya, serta 

bau air yang berbeda terlebih lagi apabila kita dekat dengan sungai. 

Saran 

1. Hasil penelitian ini berupa peta pencemaran DAS Cikapundung yang 

menyajikan informasi baru terutama informasi pesebaran pencemaran 

berdasarkan indikator yang menjadi analisis terhadap pencemaran sungai. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaatbagi masyarakat dan 

pemerintah dalam rangka pengelolaan sungai terutama lagi DAS 

Cikapundung. 

2. Bagi masyarakat janganlah membuang sampah dan limbahnya di sungai, serta 

pemerintah sebaiknya menyiapkan titik pembuangan sampah bagi masyarakat 
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seperti bak sampah atau tiang gantungan buat sampah dan petugas kebersihan 

khusus  bekerjasama dengan warga untuk mengelola sampah dan sungai. 

3. Tidak menjadikan sungai sebagai halaman belakang, tetapi sebagai halaman 

depan, sehingga sungai dapat menjadi penyanggah baik itu untuk kehidupan, 

estetika, dan pada intinya selaras antara alam dengan isi yang ada didalamnya 

sehingga terciptalah kehidupan yang harmoni.  
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Abstrak: Geografi Regional adalah suatu wilayah di permukaan bumi 

memiliki letak, batas, dan luas, dan hubungan timbal balik antara 

manusia dan lingkungannya dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

corak dan karakteristik suatu wilayah tertentu. Dalam pembelajaran, 

memahami Geografi Regional perlu ilmu bantu Geografi lainnya yang 

divisualisasikan melalui peta. Untuk itu, perlu dikaji lebih jelas 

tentang: (1) Pengertian Geografi, region, dan Geografi Regional; (2) 

Unsur-unsur esensial dalam kajian Geografi Regional; dan (3) 

Penerapan unsur-unsur esensial Geografi Regional dalam pembelajaran 

Geografi. Kecerdasan spasial seseorang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui model-model, dan teknik 

pembelajaran yang cocok dalam membahas secara eksplisit kajian 

unsur-unsur esensial Geografi Regional dalam pembelajaran Geografi. 

Kata Kunci: Geografi Regional, Kecerdasan Spasial, Pembelajaran 

Geografi  

 

PENDAHULUAN  

Geografi sebagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, 

dalam analisisnya menyentuh bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, menganalisis 

fakta secara total memerlukan integritas semua cabang ilmu Geografi. Dalam hal 

ini, Geografi Regional berperan penting dan sangat strategis, karena kajian 

Geografi Regional atau pendekatan konsep regional merupakan bagian penting 

dalam studi Geografi.  

Pada dasarnya gejala dan fenomena yang terdapat di permukaan bumi terkait 

dengan bidang ilmu lainnya. Pemahaman keterkaitan gejala-gejala di permukaan 

bumi dan region merupakan inti dari Geografi. Untuk mengapresiasikan suatu 

tempat, perlu menggunakan beberapa pendekatan yang bersifat kronologis yang 

merupakan ciri khas disiplin ilmu Geografi. Dengan demikian, Geografi Regional 

berkompeten untuk hal tersebut, dan Geografi Regional memberikan ciri khas 

wilayah baik secara kuantitas, maupun secara kualitas. Geografi Regional 

menegaskan kembali topik bahasan Geografi pada ruang dan tempat. Ahli 

Geografi Regional memfokuskan pada pengumpulan informasi deskriptif tentang 

suatu tempat, juga metode yang sesuai untuk membagi bumi menjadi beberapa 

mailto:rahmanelliunp@yahoo.co.id
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wilayah atau region. Basis filosofi kajian Geografi Regional diperkenalkan oleh 

Richard Hartshorne sebelum abad XIX dalam bukunya “The Nature of 

Gepgraphy” (Suharyono, 2013: 75) 

Regional permukaan bumi berdasarkan luasnya menggambarkan 

kenampakan di permukaan bumi sebagai benua, yaitu benua Asia, Amerika, 

Afrika, Eropa, dan Australia. Sebahagian besar orang hanya mengetahui lima 

benua, namun bila dilihat dari karakteristik region, benua tersebut menurut para 

ahli berjumlah enam, tujuh, dan delapan. Benua dikatakan enam bila Amerika 

Utara dengan Amerika Selatan dipisahkan, karena kedua benua tersebut berbeda 

karakteristik dari segi budaya, dan kedua benua tersebut layak disebut sebagai 

benua karena memenuhi persyaratan sebagai sebuah benua. Secara geografi, 

Eropa dan Asia hanya satu benua besar. Greenland dan Antartik dari segi luas 

wajar dikatakan sebuah benua, namun tidak memenuhi syarat disebut sebagai 

benua. Seterusnya regional permukaan bumi bisa dibagi menjadi regionalisasi 

yang sekecil-kecilnya, sehingga akan memperjelas fenomena dari aspek fisik 

maupun sosial yang menjurus pada karakteristik masing-masing regionalisasi 

wilayah yang bersangkutan. 

Untuk memahami konsep esensial Geografi Regional, Suharyono (2013: 35-

64) menjelaskan bahwa unsur-unsur esensial dalam kajian Geografi Regional 

adalah: (1) Letak atau lokasi, (2) Luas (ukuran) dan bentuk wilayah, (3) Relief dan 

iklim, (4) Geologi dan geomorfologi, (5) Sejarah, (6) Penduduk, budaya, dan mata 

pencaharian, dan (7) Potensi dan permasalahan utama dalam region yang 

bersangkutan. Unsur-unsur esensial dalam Geografi Regional pada masing-

masing wilayah akan berpengaruh bagi aktivitas manusia pada wilayah yang 

bersangkutan. Secara faktual, regional permukaan bumi memiliki karakteristik 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan karakteristik wilayah 

regional tersebut pada akhirnya akan melahirkan interaksi, interelasi, dan 

interdependensi wilayah di permukaan bumi. Konsekuensinya antar wilayah akan 

melahirkan hubungan kerjasama, baik secara lateral, bilateral, regional, maupun 

internasional. 

Implikasi unsur-unsur esensial Geografi regional dalam pembelajaran 

Geografi Regional selalu dimulai dengan melihat lokasi (where), kemudian 

mengapa fenomena tersebut terjadi (why) dan bagaimana keterkaitannya dengan 

gejala lain (how). Bagi para pemangku kebijakan daerah, pemahaman akan 

konsep Geografi Regional akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola 

suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik fisik dan sosial masing-masing, 

sehingga pembuatan kebijakan daerah tentunya mengacu pada potensi daerah 

tersebut. Pembelajaran Geografi Regional pada akhirnya akan mengasah 

kecerdasan spasial (spatial intelligence) seseorang (geograf), yang dikemudian 

hari dapat dipraktekkan dalam perencanaan pembangunan.  

Peta merupakan konsep dan hakikat dasar dalam Geografi dan pembelajaran 

Geografi. Melalui peta akan muncul konsep regional (where, why, dan how) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Hartshorne
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sekaligus menumbuhkan konsep berpikir spatial intelligence bagi seorang 

geograf. Oleh karena itu, mengajarkan dan mempelajari Geografi tanpa peta, tidak 

akan membentuk citra dan konsep pada diri seorang geograf. Peta bagi seorang 

geograf merupakan alat dan media utama, oleh sebab itu harus memahami bahasa 

peta, khususnya konsep skala, proyeksi peta, sistem koordinat, dan simbolisasi 

pada peta. Peta dapat menyajikan informasi faktual untuk memahami unsur-unsur 

esensial Geografi regional dalam menjawab pertanyaan 5W (what, when, where, 

who, why) dan 1H (how). Dalam prakteknya, pembelajaran Geografi Regional 

tidak hanya peta semata yang dibutuhkan, tetapi ilmu Geografi butuh ilmu 

Geografi pendukung baik fisik (Geologi, Geomorfologi, Meteorologi, 

Klimatologi, Oceanografi) maupun sosial (Geografi Sosial, Geografi Ekonomi, 

Geografi Politik, Geografi Penduduk, BioGeografi, dan Antropologi). Kedudukan 

Geografi Regional dan keterkaitan dengan ilmu Geografi lainnya dapat dilihat 

pada Gambar 1. Gambar tersebut secara jelas menggambarkan hubungan masing-

masing ilmu Geografi lain dalam memahami Geografi Regional. Membicarakan 

satu unsur Geografi Regional akan mengkaji ilmu Geografi lainnya, baik Geografi 

Fisik maupun Geografi Sosial. 

 

Gambar 1. Hubungan Geografi Regional dengan Ilmu Bantu Lain (Marhadi, 

                  2014) 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Geografi, Region, dan Geografi Regional 

Geografi, kata Geografi berasal dari bahasa Inggris “geography” (geo berarti 

bumi, dan graphy berarti lukisan) dan dalam bahasa Yunani “geographien” (geo 

berarti bumi, dan graphien berarti tulisan atau penjelasan) Ke dua kata tersebut 

kemudian terbentuk menjadi “geography” di artikan secara istilah sebagai ilmu 

bumi atau ilmu yang mempelajari tentang bumi. Selain pengertian di atas, terdapat 

para ahli Geografi yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 
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pengertian Geografi. Macam-macam pengertian Geografi menurut para ahli yang 

dihimpun dari berbagai sumber antara lain: 

1. Erastothenes (Abad Ke-1); pengertian gegorafi adalah penulisan atau 

penggambaran mengenai bentuk muka bumi.  

2. Claudius Ptolomaeus; Geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari 

sebagian dan seluruh permukaan bumi  

3. Paul Vidal de La Blance; Geografi adalah studi tentang kualitas negara-

negara, dimana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia 

mengelola alam ini  

4. Von Rithoffen; Geografi adalah studi tentang gejala, dan sifat-sifat permukaan 

bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya, dan mencoba 

menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala, dan sifat tersebut.  

5. Strabo; mendefinisikan bahwa Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, 

karakteristik tertentu dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. 

Pendapat ini kemudian disebut dengan Natural Atribut of Place. 

6. Prof. Bintarto; berpendapat bahwa Geografi adalah ilmu yang mempelajari 

kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang 

menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui 

pendekatan keruangan, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, 

proses, dan keberhasilan pembangunan.   

7. Harstone; Geografi adalah ilmu yang menampilkan realitas deferensiasi muka 

bumi seperti apa adanya, tidak hanya arti perbedaan-perbedaan dalam hal 

tertentu, tetapi juga dalam arti kombinasi keseluruhan fenomena disetiap 

tempat, yang berbeda dari keadaannya di tempat lain.   

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian geografi mungkin belum 

semua pendapat para ahli tercover dalam memahami pengertian geografi. Namun 

dapat disimpulkan bahwa, ilmu Geografi bukan hanya berhubungan dengan fisik 

alamiah bumi dan bagian-bagian alam semesta yang berpengaruh terhadap bumi 

saja, tetapi meliputi semua fenomena yang ada di permukaan bumi baik fenomena 

fisik maupun fenomena sosial. Pada dasarnya inti dari kajian ilmu Geografi adalah 

hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Banyak hal yang perlu 

dipahami tentang ilmu Geografi serta perkembanganya sehingga disebut sebagai 

ibu ilmu pengertahuan “Mother’s of Science” 

Region, menurut Arthur Getis (1981, dalam Marhadi: 54) mengelompokan 

pengertian region pada 4 pengertian: (1) Region sebagai lokasi, (2) Region 

sebagai keruangan, (3) Region sebagai realita perubahan batas-batas region, dan 

(4) Region sebagai arti khusus berdasarkan kandungan region berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan. Beberapa ahli Geografi mendefinisikan pengertian region 

sebagai berikut: 
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1. Greenow, L.L; Region adalah sebagian permukaan bumi yang mempunyai 

satu atau lebih karakteristik umum 

2. Stamp, Dunley; Region adalah sebidang lahan yang luas yang perbatasannya 

ditentukan oleh sifat alami seperti, fisiografis, morfologis, politik, ekonomi, 

budaya. 

3. Arthur; Region adalah suatu wilayah bumi yang perbatasannya berdasarkan 

sekelompok gejala fisik tertentu 

4. Bintarto; Region adalah sebagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu 

berbeda dengan daerah lainnya 

5. Nursyid Sumaatmadja; Region adalah suatu wilayah yang memiliki 

karakteristik tertentu yang dapat membedakan dari wilayah-wilayah lain di 

sekitarnya. 

Berdasarkan definisi di atas selain terdapat perbedaan juga terdapat 

persamaan pada masing-masing wilayah. Geografi Regional, beberapa para ahli 

mengemukakan definisi Geografi Regional sebagai berikut: 

1. Michael J.B; Geografi Regional sebagai bagian atau semua bagian secara 

keseluruhan aspek di suatu wilayah. 

2. Robert H. Funson; Geografi Regional adalah ilmu pengetahuan tentang tempat 

tinggal penduduk, hubungan timbal balik antara tempat tinggal dengan 

penduduknya, serta hubungan timbal balik tempat tinggal penduduk dengan 

yang lain. 

3. Dicinson R.S; Geografi Regional adalah studi tentang variasi penyebaran 

fenomena atau gejala di dalam ruang tertentu baik lokal, negara maupun 

benua. 

4. Preston R.James & Nelda Davis; Geografi Regional adalah studi tentang 

kenampakan suatu tempat tertentu yang saling berkaitan satu sama lain. 

5. Linda L. Greenow; Geografi Regional adalah mempelajari bagaimana 

penduduk menggunakan bumi dan merubahnya untuk memproduksi makanan, 

membuat pakaian, dan membangun rumah untuk tempat tinggalnya. 

 

Karakteristik wilayah merupakan cerminan perbedaan unit wilayah, atau 

kerjasama faktor ekologis antara faktor fisik yang memberi kemungkinan, dan 

faktor manusia (antropogen) yang mempunyai kreativitas untuk mengelola alam 

yang ditempatinya. Djamari dan Soebandi (1996: 1.3) membagi regionalisasi 

permukaan bumi dapat ditinjau berdasarkan: 

1. Keadaan alamiah (natural region) 

a. Variasi iklim, seperti daerah tropis, sub tropis, sedang, dan dingin 

b. Tinggi rendahnya permukaan bumi, seperti daerah dataran rendah, dataran 

tinggi,  pegunungan 

c. Vegetasi, seperti daerah hutan tropis, hutan musim, daerah hutan campuran, 

hutan jarum, tundra, sabana, dan stepa 
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d. Luas, muncul wilayah dengan luas yang berbeda membentuk benua Asia, 

Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia 

 

2. Keadaan budaya (cultural region) 

a. Muncul istilah dunia barat dan dunia timur 

b. Negara industri dan negara agraris 

c. Negara utara dan negara selatan 

d. Sistem politik administrasi yang memunculkan istilah negara-negara yang ada 

di dunia 

 

3. Penggolongan wilayah berdasarkan kenampakan (single feature) adalah 

klasifikasi yang  menekankan kepada jenis sesuatu, seperti wilayah iklim, 

wilayah vegetasi, wilayah fisiografis (generic region)  

 

4. Klasifikasi berdasarkan ciri-ciri Geografi khusus yang dipengaruhi oleh 

lokasinya, seperti kesatuan wilayah yang dikarakteristir oleh interaksi faktor 

alam dan budayanya yang memberi kekhasan dibanding dengan daerah 

sekitarnya yang disebut dengan spesific region. Contoh: Region Asia tenggara, 

Asia timur,Timur Tengah dan region lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa Geografi Regional bertujuan untuk menghadirkan 

fakta-fakta esensial tentang lingkungan alam dan budaya melalui cara bagaimana 

pembaca menggunakan konsep, gagasan, dan generalisasi lingkungan dunia 

secara komprehensif. Geografi Regional dapat memberikan sumbangan untuk 

perkembangan pembangunan dan perkembangan politik suatu wilayah. 

Unsur-Unsur Esensial dalam Kajian Geografi Regional 

Geografi Regional merupakan bagian Geografi yang memusatkan perhatian 

pada kajian kewilayahan muka bumi yang keadaannya dinamis, berubah dari 

waktu ke waktu dan menyangkut dimensi tempat, ruang, dan waktu baik terkait 

lingkungan alam, maupun lingkungan manusianya. Untuk memahami Geografi 

Regional secara komprehensif dan manfaatnya secara optimal, kajian Geografi 

regional perlu perpaduan antara Geografi Fisik dan Geografi Sosial. Secara garis 

besar ilmu Geografi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu Geografi Fisik dan 

Geografi Sosial, dan Geografi Regional merupakan gabungan antara Geografi 

Fisik dan Geografi Sosial. Geografi Fisik adalah bagian ilmu Geografi yang 

mempelajari tentang semua peristiwa di muka bumi, baik di darat, laut, udara, 

maupun luar angkasa beserta faktor penyebab terjadinya. Geografi Sosial adalah 

bagian dari ilmu Geografi yang mempelajari tentang interaksi antar manusia, 

sedangkan Geografi Regional adalah ilmu yang mempelajari tentang 

perwilayahan dari negara-negara yang ada. 

Untuk memudahkan melihat perbandingan dan membedakan suatu wilayah 

dengan wilayah lainnya, dalam rangka mendeskripsikan, menjelaskan, dan 

kemungkinan generalisasinya, Hettner (dalam Suharyono dan Amien, 2013: 168) 

merancang bagan unsur-unsur esensial Geografi Regional sebagai berikut: (1) 
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Letak, (2) Luas, (3) Perlikuan horizontal (bentuk wilayah), (4) Perlikuan vertikal 

(relief), (5) Susunan geologi, (7) Geomorfologi, (8) Keadaan AgroGeografi, (9) 

Iklim, (10) Gejala irigasi, (11) Vegetasi, (12) Hewan, dan (13) Manusia (jumlah, 

penyebaran, cara menetap, kebudayaan baik material maupun spiritual). Bagan 

Hettner banyak dimanfaatkan dalam membuat monografi suatu daerah. Indonesia 

pun mengacu pada bagan Hettner dalam mendeskripsikan wilayahnya. Secara 

lebih luas, bagan Hettner dipakai untuk penulisan buku-buku perkuliahan 

Geografi Regional di dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 

Bagan unsur esensial Geografi Regional yang dirancang Hettner terkesan 

luas dan terdapat unsur yang saling tumpang tindih satu sama lainnya. Oleh 

karena itu, Suharyono (2013: 35-64) menyederhanakan bagan konsep esensial 

tersebut tanpa menghilangkan unsur yang sudah dirancang Hettner. Unsur-unsur 

esensial tersebut adalah sebagai berikut: (1) Letak atau lokasi, (2) Luas (ukuran) 

dan bentuk wilayah, (3) Relief dan iklim, (4) Geologi dan geomorfologi, (5) 

Sejarah, (6) Penduduk, budaya, dan mata pencaharian, dan (7) Potensi dan 

permasalahan utama dalam region yang bersangkutan. 

Letak atau lokasi adalah posisi suatu tempat, ruang atau wilayah di 

permukaan bumi. Letak atau lokasi ada 2 macam sebagai berikut: 

1. Letak astronomis (absolute) adalah kedudukan suatu tempat di permukaan 

bumi dalam hubungannya dengan lingkar bumi atau menurut garis lintang dan 

bujur, letak astronomis tidak berubah sepanjang waktu makanya disebut letak 

absolut. 

2. Letak relatif bisa juga disebut letak geografis yaitu kedudukan suatu tempat 

hubungannya dengan lingkungan sekitarnya (ekonomi, sosial politik, budaya, 

periran, daratan). Dengan pengertian tersebut muncul istilah letak geografis, 

letak sosial, letak ekonomis, letak cultural, sering juga disebut letak strategis.  

 

Walaupun letak astronomis tidak berubah, namun letak astronomis sangat 

mendasari berbagai kemungkinan kondisi lingkungan yang berbeda di permukaan 

bumi. Oleh karena itu, letak absolut merupakan aspek penting yang sangat 

mempengaruhi letak relatif yang menjadi perhatian besar bagi geografiwan. 

   

Luas (ukuran) dan bentuk wilayah, kedua unsur ini sangat penting dalam 

perkembangan geopolitik khususnya di Eropa untuk mengembangkan eksistensi 

sebuah negara dan bangsa. Di akhir milenium kedua, pandangan geopolitik 

menempatkan ukuran (size) sebagai urutan pertama unsur geostrategic untuk 

kajian wilayah. “Asia’s Land and People” (George B. Cressey) menjadi topik 

kajian regionalnya, menempatkan kajian luas dan ukuran sangat penting dalam 

kajian regional sampai saat ini. Letak, luas, dan bentuk suatu negara berperan 

penting dalam geopolitik dan geostrategi yang merupakan cerminan suatu bangsa 

dan negara.  
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Relief dan iklim sejak zaman Yunani dan Romawi kuno mempunyai kaitan 

yang erat dalam persebaran dan keanekaragaman dengan letak lintangnya. Relief 

adalah bentuk vertikal wilayah dan iklim merupakan unsur-unsur geografi yang 

penting. Relief sering disebut topografi yang berpengaruh terhadap cuaca dan 

iklim. Relief selain mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan, juga berpengaruh 

bagi komunikasi dan perhubungan jika suatu wilayah berada di lokasi 

pegunungan. Malahan relief akan memberi dampak keterbelakangan wilayah dan 

perkembangan budaya lokal.  

Geologi dan geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk 

permukaan bumi. Konsep morfologi merupakan konsep mengenai struktur luar 

batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi (pantai, lembah, 

dataran rendah, pegunungan dan dataran tinggi. Contoh konsep morfologi atau 

konsep geomorfologi antara lain; (a) Daerah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah daerah perbukitan kapur (karst), (b) Jakarta merupakan dataran rendah, 

Bandung merupakan dataran tinggi, dan (c) Perjalanan Jakarta-Bandung melewati 

daerah yang bergelombang (perbukitan) 

Sejarah baik yang menyangkut keadaan alam, politik, maupun penduduk 

memberi sumbangan dalam mewujudkan karakteristik suatu wilayah, baik lokal, 

regional maupun global. Sebagian wilayah yang terletak pada ketinggian hingga 

ribuan meter di atas permukaan laut merupakan bagian kulit bumi yang tebentuk 

di dasar laut hingga ratusan juta tahun yang lalu. Hal tersebut sebagai bentuk 

adanya lapisan batuan kapur dengan fosil binatang laut secara bersama dengan 

organisme koral membentuk batuan kapur. Amerika Serikat sebagai contoh 

dengan luas ± 9.000.000 km
2 

terdiri dari 50 negara, kekuasaannya mempengaruhi 

hampir seluruh dunia. Sejak awal terbentuknya Amerika tahun 1776 hanya terdiri 

dari 13 kawasan jajahan Inggris melewati sejarah panjang melalui perjanjian 

pertukaran dan pembelian wilayah sampai keberadaannya sampai saat ini. 

Keberadaan Amerika serikat dimulai setelah perpindahan penduduk besar-besaran 

dari negara-negara Eropa. 

 Penduduk, budaya, dan mata pencaharian telah melahirkan corak 

kehidupan di muka bumi serta mengubah bentang alam (natural lannscape) 

menjadi bentang alam budaya (culture lascape). Keanekaragaman corak 

kehidupan dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya, contohnya pada 

penduduk Irian Jaya memilih bermukim di perbukitan dan lereng perbukitan 

dengan alasan pertimbangan strategis, higienis, dan mudah bercocok tanam. 

Masyarakat di negara maju tingkat peradaban dan ekonominya memberi 

kemungkinan dalam lingkungan dan pembatasan sehingga terwujud aneka macam 

bentang alam budaya dan buatan, contohnya Belanda dengan proyek raksasa 

mengubah Laut Zuider Zee dengan sistem foldering secara bertahap di keringkan 

menjadi wilayah permukiman dan pertanian subur serta peternakan dan Amerika 

Serikat mengubah gurun di Arizona menjadi wilayah yang subur dengan 

kemajuan teknologi. Selanjutnya, struktur mata pencaharian sering dipakai untuk 

membandingkan kemajuan pembangunan ekonomi wilayah, seperti Eropa Barat 
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proporsi mata pencaharian bertani lebih kecil dibanding Eropa Timur. Persentase 

sebagian besar penduduk negara berkembang masih menggantungkan hidupnya 

dari pertanian, karena sebagian besar wilayahnya berada di daerah tropis. 

Potensi dan permasalahan utama dalam region, menyangkut tentang 

potensi wilayah dimulai dengan menampilkan butir-butir kualitas Geografi utama 

wilayah bersangkutan. Walaupun setiap wilayah difokuskan pada kajian yang 

berbeda sesuai karakteristik wilayah dan kepentingan masing-masing, namun 

karakteristik di permukaan bumi berbeda-beda setiap kajian wilayahnya. Oleh 

karena itu, De Blij dan Muller (dalam Suharyono: 63) memberi fokus perhatian 

yang berbeda dalam kajian Geografi sistematik dan kamungkinan perkembangan 

kondisi-kondisi yang berbeda pada masa mendatang. Contoh Asia Timur di 

bidang Geografi Pembangunan dijuluki dengan “Realm of Titans” Asia Tenggara 

fokus kajian dibidang Geografi Politik diberi julukan “Between the Giants” 

Australia dan Selandia Baru fokus kajian BioGeografi diberi sebutan “Dillemas 

Downunder” dan kawasan Pasifik diberi sebutan “Uncertain Futures” dalam 

kajian Geografi Kelautan. 

Dengan demikian, kajian Geografi Regional di samping upaya mengkaji dan 

memahami kondisi karakteristik wilayah, sekaligus menelaah potensi-potensi dan 

permasalahan utama serta gambaran perkiraan perubahan atau perkembangan 

pada masa mendatang. Kajian Geografi Regional tidak hanya menyangkut unsur-

unsur Geografi dan bidang kajian Geografi sistematik sebagai fokusnya, dan tidak 

hanya bersinggungan dengan disiplin ilmu yang lain, tetapi terkait dengan sudut 

pandang ideologi, perilaku politik, dan ekonomi serta kepentingan hubungan antar 

bangsa. Dalam proses pembelajaran, unsur-unsur esensial Geografi Regional 

merupakan wujud aplikasi dalam mengasah kecerdasan spasial (spatial 

intelligence) baik bagi siswa, guru, dosen, maupun masyarakat umum yang 

memahami ilmu Geografi. 

Kecerdasan Spasial (Spatial Intelligence) dalam Pembelajaran Geografi  

Spasial bermakna keruangan (space) ruang merupakan lingkungan disekitar 

kita atau lebih tepatnya keadaan geografis sekitar kita, misal gunung, sungai, 

bukit, jalan, laut, sawah, rumah, rumah sakit, bangunan, dsb. Peta menjadi salah 

satu cerminan makna spasial, karena peta menggambarkan keadaan permukaan 

bumi yang sebenarnya. Kerincian informasi pada peta sangat tergantung pada 

skala. Peta berskala besar memberikan informasi yang cukup detil, semakin kecil 

skala peta, maka infomasipun akan general. Setiawan (2013) mengemukakan 

bahwa kecerdasan spasial merupakan daya ingat atau daya pikir seseorang 

terhadap keruangan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa, kecerdasan spasial 

adalah kombinasi dalam berbagai kemampuan secara spasial untuk melihat dunia 

secara visual untuk melakukan transformasi berdasarkan persepsi awal untuk 

menciptakan aspek pengalaman visual seseorang. Misalnya ketika diajukan 

pertanyaan sederhana: Dimana letak kota Jayapura? Otak akan segera berpikir dan 

menjawab bahwa Jayapura di Pulau Papua, berada di pesisir utara pulau tersebut. 

Pertanyaan berikutnya, Dimana Tugu Monas? maka otak akan segera berpikir dan 
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mulut menjawab bahwa tugu itu berada di jantung ibukota Republik Indonesia. 

Walaupun banyak istilah kecerdasan sesuai fungsi dan tujuannya, hanya  dibatasi 

tentang kecerdasan spasial (spatial intelligence) karena istilah ini sangat cocok 

dengan keilmuan Geografi. 

Seorang guru Geografi tidak hanya mampu mengajar dan membuat 

perangkat pembelajaran, tetapi guru Geografi harus mampu memadukan berbagai 

bidang ilmu bantu Geografi dalam menyelesaikan permasalahan di permukaan 

bumi. Pada kenyataannya guru Geografi belum mampu mengintegrasikan materi 

Geografi secara terpadu baik fisik maupun sosial, sehingga karakteristik guru 

Geografi belum menunjukan perbedaan dengan guru lain.  Pembelajaran Geografi 

dimata siswa hanya merupakan mata pelajaran hafalan, karena guru 

menyampaikan materi yang ada di buku saja. Kondisi ini tentunya harus diubah 

salah satunya dengan menerapkan pendekatan spasial dalam pembelajaran 

Geografi. Guru Geografi harus mempunyai skill untuk mengedepankan 

pendekatan geogarafi dalam pembelajaran. Kemampuan yang dibutuhkan adalah 

mengkaji fenomena geosfer, interpretasi citra, membuat peta sekaligus membaca, 

menganalisis, dan mengiterpretasi peta, karena peta merupakan alat bantu utama 

dalam pembelajaran Geografi. 

Di perguruan tinggi, Geografi Regional merupakan salah satu mata kuliah 

wajib, baik untuk prodi pendidikan maupun non pendidikan, mata kuliah ini 

berbobot (3 SKS). Jumlah sks tersebut, sebenarnya tidak cukup waktu untuk 

membahas dan menganalisis materi Geografi Regional secara detail. Oleh karena 

itu, perlu strategi pembelajaran yang cocok untuk mengatasinya agar capaian 

pembelajaran Geografi Regional tepat sasaran dan terintegrasi dengan ilmu 

Geografi pendukungnya. Salah satu model yang sudah diterapkan selama ini 

adalah “Teknik Media Puzzle”. 

 

Capaian pembelajaran yang sudah dirancang dalam silabus Geografi 

Regional bertujuan untuk: (1) Mempelajari interaksi, interelasi, dan 

interdependensi serta pergeseran kerjasama antar wilayah di permukaan bumi, (2) 

Membicarakan konsep-konsep region pada suatu negara di muka bumi, dan 

perbedaannya dengan negara lain sehingga muncul keragaman dan karakteristik 

masing-masing region yang bersangkutan, (3) Melalui peta, mahasiswa mampu 

mengidentifikasi kenampakan fisik dan sosial region berdasarkan keragaman 

muka bumi, dan aplikasinya dalam aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan (4) 

Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan dan persamaan serta karakteristik 

masing-masing region di dipermukan bumi.  

Proses pembelajaran dalam Geografi Regional untuk menerapkan unsur-

unsur esensial Geografi Regional untuk menjawab pertanyaan Where, Why, dan 

How. Model pembelajaran dalam Geografi Regional dapat mengintegrasikan 

model pembelajaran Discovery Based Learning, Problem Based Learning, dan 

Project Based Learning yang divisualisasikan dalam metode Cooperative 

Learning. Skenario sederhana untuk memudahkan mahasiswa memahami materi 
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Geografi Regional untuk melatih kecerdasan spasial mereka masing-masing. 

Skenario pembelajaran tersebut sebagai berikut: 

1. Persiapan Perkuliahan 

a. Silabus mata kuliah Geografi Regional yang sudah dialokasikan sebanyak 

16x pertemuan 

b. Kertas milimeter ukuran A0 dan A3 

c. Atlas  

d. Pensil warna, crayon (sesuai keinginan kelompok) pensil, rol, karet 

penghapus 

e. Bingkai untuk peta reproduksi 

f. Alat penunjang lain yang dibutuhkan 

 

2. Bentuk tugas yang diberikan pada mahasiswa adalah tugas kelompok dan 

tugas individu 

a. Tugas Kelompok, pembagian tugas kelompok dengan ketentuan sebagai 

berikut: 1) mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan region yang 

ditetapkan dalam silabus, 2) membuat makalah sesuai region di kelompok, 

3) mereproduksi peta sesuai region kelompok dalam bentuk peta dasar 

(belum diwarnai hanya ada batas negara, dan membuat peta puzzle (sesuai 

peta sumber dan dipotong menurut batas negara), 4) membuat kuiz yang 

jawabannya berupa puzzle (potongan nama-nama),  simbol (fisik (kota, 

gunung, laut, danau, sungai, selat, teluk, dan lainnya) dan sosial (bentuk 

pemerintahan, nama presiden, jumlah penduduk, mata pencaharian, hasil 

alam, budaya, politik, jasa pariwisata dan komunikasi) serta kuiz bebas 

(yang tidak bisa disimbolkan di peta).     

b. Individu, tugas individu berupa tugas mingguan berupa; 1) 

mengidentifikasi fenomena fisik dan fenomena sosial tentang region yang 

akan didiskusikan oleh kelompok penyaji, dan 2) membuat peta sesuai 

region yang ditampilkan kelompok penyaji pada kertas millimeter ukuran 

A3 

c. Penilaian, aspek yang dinilai dalam Geografi regional ; 1) penilaian 

kelompok (kerjasama, makalah, peta dasar dan peta puzzle, kuiz, dan 

power point), dan 2) penilaian individu, aktivitas (menyajikan, bertanya, 

menjawab, memberi pendapat, membantah, menyimpulkan) tugas peta, 

identifikasi fenomena fisik dan sosial, 3) sangsi bagi yang telat 

menyerahkan tugas individu dikurangi satu poin. 

 

3. Pelaksanaaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran Geografi regional di kelas dilaksanakan selama 3x50 

menit (3 sks). untuk menjawab pertanyaan Where, Why, dan How tentang 

unsur-unsur esensial Geografi regional. Proses pembelajaran dilaksanakan 

dengan mengoptimalkan kecerdasan spasial mahasiswa melalui metode 

diskusi dengan teknik media puzzle. Adapun tahap-tahap pelaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai brikut: 
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a. Sesi presentasi; misal; region Eropa Barat dan Eropa Utara. Kelompok 

melaporkan hasil kerja kelompoknya melalui powerpoint.  

b. Sesi kuiz puzzle; kelompok mengajukan pertanyaan secara berurutan 

kepada kelompok lain, jawabannya menghendaki nama negara-negara 

sebagai region. Contoh; Negara yang memiliki pantai terpanjang dan 

paling datar di Eropa barat adalah.... (Perancis) Potongan peta puzzle di 

tempel ke peta dasar. Hasil proses kuiz puzzle dapat dilihar pada Gambar 2 

dan 3. 

 

 
Gambar 2. Peta Reproduksi Kuiz Puzzle (kiri) dan Potongan Fenomena Fisik dan 

Sosial Kuiz Simbol (kanan) 

c. Sesi kuiz simbol; kelompok mengajukan pertanyaan kuiz simbol kepada 

kelompok berikutnya. Contoh; Nama selat yang menghubungkan Perancis 

dan Inggris bernama selat….. (Channel) Gambar 2 dan 3 adalah peta hasil 

reproduksi kuiz puzzle dan potongan nama fenomena fisik yang akan 

ditempel di peta.   

d. Sesi Kuiz bebas (fenomena yang tidak bisa disimbolkan di peta); 

pertanyaan diajukan kepada kelompok berikutnya. Contoh;  Sistem 

pengeringan air yang terkenal di Belanda dengan memakai kincir angin 

disebut….. (foldering) Gambar 4 dan 5 adalah gambar suasana diskusi, 

kelihatan kelompok seris mencari jawaban di peta maupun pada tugas 

individu fenomena fisik dan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Menemukan Jawaban (kiri) dan Menyampaikan Kuiz (kanan) 
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e. Sesi tanya jawab; Kelompok penyaji mengajukan pertanyaan seputar 

persoalan yang terdapat di Eropa Barat dan Eropa Utara. Contoh; Mengapa 

Laut Utara tidak pernah beku, dan bagaimana pengaruhnya terhadap sosial 

ekonomi negara sekitar Laut Utara tersebut? dan seterusnya. 

Berdasarkan skenario di atas, jelas bahwa peta memberikan kesan visual dan 

spasial yang kuat untuk melihat aplikasi unsur-unsur esensial Geografi Regional. 

Karena melalui peta, apa yang ingin disampaikan si pengirim pesan dengan 

mudah dapat diserap si penerima pesan, dan sudah menjadi aksioma bahwa “suatu 

gambar nilainya lebih dari seribu kata dan seribu makna”. Jenis apapun petanya, 

adalah media, sekaligus sumber belajar yang esensial bagi pembelajaran Geografi, 

terutama dalam mata kuliah Geografi Regional. Pembelajaran Geografi Regional 

berkaitan erat dengan persamaan, dan perbedaan gejala alam serta kehidupan 

dipermukaan bumi (geosfer), serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya 

dalam konteks keruangan, dan kewilayahan. Teknik media puzzle akan bermakna 

dalam pembelajaran Geografi Regional dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan atau kuiz untuk setiap kali pertemuan. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan akan memacu kreativitas mahasiswa dalam mengakses semua aktivitas 

pembelajaran menjadi lebih bergairah dan tidak membosankan sekaligus 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Gambar 6 merupakan peta konsep untuk 

menjelaskan proses pembelajaran dalam kajian Geografi regional dengan 

menerapkan teknik puzzle. 

 
Gambar 6. Diagram Proses Pembelajaran Menerapkan Teknik Puzzle 

 

Breneman didukung oleh Bailin dkk (1988 dalam Gorny. E, 2007) bahwa 

“The foundation view argues that knowledge is positively related to creativity and 

that achievements are built on domain-specific knowledge”, “The creativity is  

very much grounded in the individual’s knowledge and how she combines her 

knowledge of dissimilar concepts to creat new perspectives” Breneman (1999) 

menegaskan bahwa pengetahuan berhubungan positif dengan kreativitas, 
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seseorang tidak dapat kreatif apabila tidak dilandasi oleh pengetahuan yang 

relevan sehingga yang mampu menciptakan ide-ide baru sekaligus meningkatkan 

pengetahuan (hasil belajar). Demikian pula halnya dalam memahami unsur-unsur 

spasial dalam Geografi Regional, kreativitas tersebut melalui peta dengan 

membaca, menganalisis, dan menginterpretasi melalui kecerdasan spasial mereka.  

PENUTUP  

Kesimpulan 

Geografi Regional merupakan bagian Geografi dengan fokus kajian 

kewilayahan muka bumi yang bersifat kontemporer, berubah dari waktu ke waktu 

dan menyangkut dimensi tempat ruang dan waktu baik terkait lingkungan alam, 

maupun lingkungan manusianya. Untuk memahami Geografi Regional secara 

komprehensif dan manfaatnya secara optimal, kajian Geografi Regional perlu 

perpaduan antara Geografi Fisik dan Geografi Sosial. Proses pembelajaran dalam 

Geografi Regional untuk menerapkan unsur-unsur esensial Geografi regional 

untuk menjawab pertanyaan Where, Why, dan How. Model pembelajaran dalam 

Geografi Regional dapat mengintegrasikan sekaligus 3 model pembelajaran yaitu;  

Discovery Based Learning, Problem Based Learning, dan Project Based 

Learning. yang diaktualisasikan dalam metode Cooperative Learning. Strategi 

pembelajaran yang cocok untuk mengatasinya agar capaian pembelajaran 

Geografi Regional tepat sasaran dan terintegrasi dengan ilmu Geografi 

pendukungnya melalui “Teknik Media Puzzle”. Teknik media puzzle merupakan 

salah satu alternatif yang sangat besar untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa 

dalam pembelajaran Geografi Regional, sekaligus dapat mengasah kecerdasan 

spasial mahasiswa. Agar teknik media puzzle dapat bermakna dan berperan dalam 

meningkatkan kreativitas dan kecerdasan spasial mahasiswa, pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dan keluasan materi harus relevan dengan simbol-

simbol yang ada pada peta media puzzle.  

Rekomendasi 

1. Sebagai seorang mahasiswa Geografi, perlu melatih kemampuan berpikir 

untuk meningkatkan kecerdasan spasial dengan memanfaatkan peta sebagai 

media yang paling tepat. Melalui peta kecerdasan spasial mahasiswa dapat 

dipupuk dengan membaca, menganalisis, dan menginterpretasi peta. 

2. Sebagai seorang guru Geografi dan guru IPS, teknik media puzzle merupakan 

teknik pembelajaran yang dianggap cocok untuk menyajikan unsur-unsur 

esensial dalam meningkatkan kecerdasan spasial siswa. Karena kecerdasan 

spasial siswa melalui peta dapat divisualisasikan keterkaitan antara unsur fisik 

dan sosial dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan tempat tinggal siswa.  

3. Teknik media puzzle bukan hanya diterapkan pada pembelajaran Geografi, 

tetapi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain, karena kecerdasan spasial 

merupakan kemampuan seseorang yang sudah ada sejak lahir untuk 

memahami ruang. 
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Abstrak: Air tanah merupakan salah fenomena geofisik yang dapat 

ditelaah dengan keruangan. Pendekatan keruangan, salah satunya 

harus mempertimbangkan unsur spatial pattern dengan model 

keberulangan kenampakan (distribution spatial). Fenomena geofisik 

Air tanah di Cekungan Air tanah Palu (CAT) Palu dapat dianalisis 

berdasarkan agihan spasial akuifer yang mengindentifikasikan 

hidrostratigrafi akuifer. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

model agihan spasial akuifer CAT Palu berdasarkan pendekatan 

geomorfologi dan geologi. Metode penelitian dengan pendekatan 

spasial ekologikal dan analisis spasial serta analisis teknis, 

menggunakan aplikasi citra satelit. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

akuifer pada CAT Palu secara spasial, agihan akuifer tersebar pada 

seluruh bagian CAT Palu. Kesimpulan bahwa: (1) CAT Palu 

merupakan salah satu cekungan air tanah di dalam Cekungan Palu, dan 

(2) Agihan spasial sistem akuifer berdasarkan integrasi pendekatan 

geomorfologi dan geologi menunjukkan bahwa agihan akuifer secara 

lateral ditentukan oleh kondisi geomorfologi dan secara vertikal 

ditentukan oleh kondisi geologi. 

Kata Kunci: Agihan, Spasial, Akuifer, Air Tanah 

 

PENDAHULUAN 

Cekungan Air tanah merupakan suatu unit hidrogeologi yang terdiri dari 

satu akuifer atau beberapa  akuifer yang saling berhubungan membentuk suatu 

sistem dan dapat berubah akibat perubahan lingkungan. Cekungan Palu Sulawesi 

Tengah dengan luas + 3.481 km
2
, secara administratif meliputi sebagian Kota 

Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Distribusi Air tanah yang bersifat 

spasial dan temporal, adanya faktor kendali geomorfologi dan geologi, serta 

pertimbangan pemanfaatan Air tanah, maka penelitian difokuskan di Cekungan 

Air tanah Palu (CAT Palu) dengan luas + 474,60 km
2
.  

 

 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 

144 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Salah satu ciri yang membedakan Geografi dengan ilmu - ilmu lain adalah 

pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Hagget (1970) dan Worosuprojo 

(2004) mengajukan 3 model pendekatan dalam kajian Geografi, yaitu analisis 

keruangan, analisis ekologis, dan analisis kompleks kewilayahan. Chapman 

(1979) dan Bintarto (1991) menjelaskan bahwa dalam pendekatan keruangan, 

harus dipertimbangkan unsur spatial pattern, spatial system dan spatial process. 

Keberulangan kenampakan pada suatu ruang disebut dengan distribusi keruangan 

(spatial distribution) dan dapat diaplikasikan untuk penentuan agihan spasial air 

tanah.  

Air tanah pada suatu cekungan merupakan suatu proses yang berlangsung 

secara terus menerus. Volumenya bertambah melalui proses perkolasi dari air 

permukaan, sebaliknya volumenya akan berkurang akibat proses evapotranspirasi, 

pemunculan sebagai mata air, serta adanya aliran menuju sungai (Boonstra dan De 

Ridder, 1981). Cekungan air tanah merupakan suatu unit hidrogeologi yang terdiri 

dari satu akuifer atau beberapa bagian akuifer yang saling berhubungan 

membentuk suatu sistem dan dapat berubah akibat perubahan lingkungan (Todd, 

1980).   

 
Sumber: Boonstra dan De Ridder (1981) 

Gambar 1. Model Keterdapatan Air tanah Pada Suatu Cekungan 

Menurut Boonstra dan De Ridder (1981) dan Danaryanto (2007) bahwa 

batas cekungan air tanah dibedakan atas: (1) Batas Tanpa Aliran (Zero-flow 

Boundaries/ No flow Boundaries), (2) Batas Muka Air Permukaan (Head-

Controlled Boundaries),( 3) Batas Aliran Air tanah (Flow-Controlled 

Boundaries), dan 4) Batas Muka Air tanah Bebas (Free Surface Boundary). Toth 

(Gregory dan Walling, 1973) menunjukan model matematika dari sistem aliran 

tetap air tanah berdasarkan persamaan Laplace, menggunakan pola dasar Hubbert.  
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Sumber: Gregory dan Walling (1973) 

Gambar 2. Hubungan Topografi dan Gradien Hidraulik 

 

Geomorfologi berkaitan erat dengan air tanah. Adanya rembesan atau 

mataair merupakan salah satu contoh pengaruh geomorfologi terhadap air tanah, 

keberadaan mataair dikontrol oleh kondisi topografi, kondisi atau tipe geologi dan 

geometri akuifer (Brown et al., 1972). Todd (1959, 1980) dan Walton (1970) 

menjelaskan bahwa perbedaan litologi akan mempengaruhi ketersediaan air tanah. 

Informasi litologi, stratigrafi dan struktur geologi dapat dikaji melalui pendekatan 

geomorfologi terutama yang menekankan pada bentuklahan. Verstappen (1977, 

1983) dan Sutikno (1989) mengemukakan konsep satuan hidromorfologi yang 

disusun berdasarkan unsur morfologi dan litologi terutama yang berkaitan dengan 

sifatnya terhadap ketersediaan air. Setiap satuan bentuklahan memiliki potensi dan 

respon terhadap air tertentu, sehingga satuan bentuklahan merupakan satuan 

hidromorfologi. 

Aspek-aspek penting yang termasuk dalam kajian air tanah adalah kondisi 

geologi (litologi, stratigrafi, dan struktur), kondisi geomorfologi (morfologi 

morfoproses, morfostruktur, morfogenesis, dan morfoaransemen), dan siklus 

hidrologi yang berpengaruh terhadap perputaran dan perubahan air di bumi, dan 

mekanika fluida yang berkaitan dengan pergerakan air tanah dalam berbagai 

formasi geologi (Verstappen, 1983).  

Karakteristik akuifer yang berbeda-beda salah satunya dipengaruhi oleh 

faktor geomorfologi. Kondisi topografi, litologi, dan genesa daratan merupakan 

aspek-aspek geomorfologi yang mempunyai pengaruh kontrol morfostruktur dan 

hidrogeomorfologi terhadap karakteristik sebaran hidrogeologi, dan berpengaruh 

terhadap sirkulasi air tanah dangkal (Brown et. al., 1995). Dalam melakukan 

analisis dan evaluasi potensi air tanah, maka pendekatan geomorfologi dapat 

diterapkan dengan cara menyusun satuan-satuan hidromorfologi, dengan 

mempertimbangkan faktor morfologi dan litologi (Verstappen, 1983; Sutikno, 

1992). Faktor alami penyebab agihan air tanah yang tidak terdistribusi secara 

merata adalah satuan bentuklahan. Satuan hidrogeologi merupakan 
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pengelompokan formasi batuan atau satuan batuan baik sebagai akuifer atau 

bukan akuifer berdasarkan struktur geologi terutama sesar (fault), lipatan (fold), 

dan kekar (joint) (Danaryanto, 2007).  

Air tanah tersimpan dalam akuifer pada suatu cekungan air tanah, yang 

dipengaruhi oleh kondisi geologi, hidrogeologi, gaya tektonik serta struktur bumi 

yang membentuk cekungan tersebut (Perdue Research Foundation, 1996). 

Perhitungan ketersediaan air tanah dapat dilakukan dengan metode statis maupun 

metode dinamis. Jika air tanah dianggap diam, maka dapat dihitung berdasarkan 

atas parameter tertentu, yaitu: tebal akuifer, hasil jenis (specific yield) menurut 

komposisi materi penyusun akuifer dan luas masing - masing zona potensi air 

tanah. Pada kenyataannya, air tanah dalam akuifer mengalir dengan kecepatan 

tertentu, yang berarti bahwa air tanah bersifat dinamis. Oleh karena itu, untuk 

menghitung ketersediaan air tanah didasarkan atas prinsip Hukum Darcy: 

Q = K . I . A           atau      Q = T. I. L             

keterangan: 

Q : Debit Air tanah (m
3
/hari) 

K :Permeabilitas rata-rata(m/hari) 

   I        : Gradien Hidrolis 

   I        : dh/dl (landai hidrolika) 

A : Luas penampang akuifer (m
2
) 

T : transmisibilitas=KD (m
2
/hari) 

D : Tebal akuifer 

L  : Lebar penampang akuifer (m) 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Cekungan Air tanah Palu (CAT Palu) di Provinsi 

Sulawesi Tengah, dengan luasan + 474,60 km
2 

. Untuk dapat mengetahui model 

agihan spasial akuifer maka digunakan pendekatan geomorfologi dan geologi 

dengan analisis: (1) Analisis spasial dan kelingkungan (spasio ekologikal) dan (2) 

Analisis Teknis.  

Analisis spasial ditujukan untuk mengetahui agihan air tanah dengan satuan 

bentuklahan sebagai satuan evaluasi. Proses analisis ini dilakukan dengan cara 

interpretasi citra satelit yang dilanjutkan dengan pengecekan lapangan untuk 

menyusun peta satuan bentuklahan. Klasifikasi bentuklahan yaitu atas dasar 

genetik, mengacu pada Verstappen dan Van Zuidam (1968) dan skala mengacu 

pada klasifikasi bentuklahan pada pemetaan skala 1: 250.000. Berdasarkan peta 

satuan bentuklahan dilakukan pengamatan lapangan terhadap faktor lingkungan 

fisik yang berkaitan dengan keberadaan dan karakteristik air tanah. Faktor 

lingkungan fisik meliputi litologi, stratigrafi, struktur geologi dan penggunaan 

lahan. Selanjutnya analisis teknis, dengan menggunakan pendekatan geomorfologi 

dan geologi berdasarkan morfologi, variasi litologi, stratigrafi, dan struktur 
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geologi pada setiap satuan hidrogeomorfologi dan hidrogeologi. Analisis ini 

meliputi analisis agihan spasial sistem akuifer dan  penyusunan satuan 

hidromorfologi dan hidrogeologi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Problematik distribusi air tanah yang bersifat spasial dan temporal maka 

penelitian ini dilakukan di CAT Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Secara 

administratif mencakup sebagian Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.  

Agihan spasial sistem akuifer berdasarkan integrasi pendekatan geomorfologi dan 

geologi menunjukkan bahwa agihan akuifer secara lateral ditentukan oleh kondisi 

geomorfologi dan secara vertikal ditentukan oleh kondisi geologi. Penentuan 

metode analisis ini mengacu pada pendapat Boonstra dan Ridder (1981) dan 

Panduan Teknis Pengelolaan Air tanah oleh Badan Geologi, Pusat Lingkungan 

Geologi (2007). Penentuan agihan spasial sistem akuifer dapat dilakukan setelah 

diketahui batas CAT Palu, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Geometri Cekungan Air tanah Palu  

Penentuan batas Cekungan Air tanah Palu dilakukan melalui identifikasi tipe 

batas cekungan air tanah, yakni batas hidraulik yang dikontrol oleh kondisi 

geologi dan hidrogeologi. 

 

Batas Lateral Cekungan Air tanah Palu terdiri atas: (1) Batas Tanpa Aliran 

Eksternal (Tipe Batas A1); (2) Batas Pemisah Air tanah (Tipe Batas A3); (3) 

Batas Muka Air Permukaan Eksternal (Tipe Batas B1); dan (4) Batas Aliran 

Air tanah (Tipe Batas C1 dan C2). Batas tanpa aliran eksternal (external zero-

flow boundary) yaitu bidang kontak antara akuifer dan non akuifer yang 

membentuk CAT Palu. Batas ini berupa bidang sesar, keselarasan (conformity) 

dan ketidakselarasan (unconformity) sebagai struktur geologi utama yang 

didominasi oleh struktur graben yang dikenal dengan Sesar Palu. Batas CAT 

Palu berdasarkan batas pemisah air tanah (groundwater devide) berimpit 

dengan batas pemisah air permukaan pada akuifer utama yang memisahkan 

dua aliran air tanah dengan arah berlawanan. Batas muka air permukaan 

eksternal (external head-controlled boundary) di CAT Palu adalah muka air 

laut karena akuifer utama bersifat tidak tertekan. Batas aliran air tanah yang 

masuk (inflow boundary) berada di bagian timur dan barat Sungai Palu yaitu 

dari tekuk lereng perbukitan struktural Gunung Gawalise dan Gunung 

Tanggungguno. Di bagian selatan yaitu dari hulu Sungai Palu di daerah 

Kamamora. Batas aliran air tanah yang keluar (outflow boundary) berada di 

bagian utara yaitu Teluk Palu. 

 

Batas Vertikal Cekungan Air tanah Palu, dilakukan untuk mengetahui 

batas, agihan dan dimensi cekungan air tanah pada arah vertikal. Berdasarkan 

penentuan batas secara vertikal CAT Palu maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: (1) Batas tanpa aliran internal (internal zero-flow boundary), adalah 

bidang kontak antara akuifer dan non akuifer, yang berfungsi sebagai dasar 
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akuifer (aquifer basement), meliputi seluruh dataran aluvial CAT Palu; (2) 

Batas muka air permukaan internal (internal head-controlled boundary) di 

CAT Palu bersifat periodik (temporal); dan (3) Batas muka air tanah bebas 

(free surface boundary) merupakan batas CAT Palu. Hasil penelitian yang 

berkaitan dengan batas vertikal, bahwa CAT Palu merupakan bagian dari 

Cekungan Palu. Daerah ini terbentuk sebagai akibat dari struktur geologi 

(Graben Palu), yaitu sesar Palu. Penurunan bagian tubuh batuan pada daerah 

tersebut telah mengakibatkan terbentuknya Cekungan Air tanah Palu (CAT 

Palu) dengan luas + 474,60 km
2
, dengan arah memanjang baratlaut – tenggara. 

Proses penurunan struktur batuan terdiri atas: (1) Struktur utama (main 

structure) yaitu Struktur Graben yang membentuk Cekungan Palu, dan (2) 

Struktur sesar geser atau mendatar dan sesar normal yang membentuk CAT 

Palu.   

 

Gambar 3.  Interpretasi Penampang Hidrogeologi Berdasarkan Penampang 

Geologi CAT Palu. 

2. Konfigurasi Sistem Akuifer 

Konfigurasi sistem akuifer meliputi: penentuan agihan lateral dan vertikal 

akuifer dan non akuifer yang mempunyai karakteristik hidraulika yang relatif 

sama dan dikelompokkan menjadi satu sistem akuifer. Konfigurasi akuifer 

dapat diketahui dari: penampang hidrogeologi dan penentuan kedalaman batas 

atas dan bawah sistem akuifer. Kedalaman batas atas akuifer tertekan sangat 

menentukan terhadap debit optimum (Qopt). Kedalaman batas atas akuifer 

tertekan dianalisis berdasarkan data uji pemompaan dari Pendayagunaan Air 

tanah dan Pengembangan Air Baku, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah. Data pemboran di CAT Palu berjumlah 78 sumur dan hanya 
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23 sumur yang memiliki data uji pemompaan, yaitu  5 sumur bor eksplorasi 

(SE) dan 18 sumur bor produksi (SD). 

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa kedalaman batas atas akuifer tertekan 

di cekungan Air tanah bagian timur rata – rata 36,00 meter sedangkan di bagian 

barat rata – rata 37,50 meter. Kedalaman batas atas akuifer tertekan ini termasuk 

klas sedang (20,00 – 50,00 meter). Konfigurasi sistem akuifer untuk menentukan 

agihan vertikal akuifer berdasarkan penampang hidrogeologi bahwa akuifer 

produktif berada di litologi endapan aluvial, batuan sedimen klastika dan batuan 

tersier di bentuklahan dataran aluvial pada Aluvium dan Formasi Pakuli. Agihan 

spasial sistem akuifer berdasarkan integrasi pendekatan geomorfologi dan geologi 

menunjukkan bahwa agihan akuifer secara lateral ditentukan oleh kondisi 

geomorfologi dan secara vertikal ditentukan oleh kondisi geologi. Rumusan utama 

penelitian bahwa terdapat perbedaan batasan secara konseptual Cekungan Palu 

dan Cekungan Air tanah Palu. 
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Gambar 4. Cekungan Airtanah Berdasarkan Satuan Geologi (Ziffitni, 2010) 
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Gambar 5. Cekungan Airtanah berdasarkan Satuan Bentuklahan (Ziffitni, 2010) 

Cekungan Palu merupakan batas pemisah aliran air permukaan atau 

merupakan batas DAS Palu. Secara geomorfologi merupakan batas lateral 

cekungan dan secara geologi merupakan batas vertikal aliran air tanah (flow-

controlled boundaries), dari tekuk lereng perbukitan struktural Gunung Gawalise 

di bagian barat dan Gunung Tanggungguno di bagian timur CAT Palu. Cekungan 
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Air tanah Palu merupakan salah satu cekungan air tanah di dalam Cekungan Palu, 

selain CAT: Bobo, Langko, dan sebagian CAT Watutua. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Cekungan Air tanah Palu merupakan salah satu cekungan Air tanah di dalam 

Cekungan Palu. 

2. Agihan spasial sistem akuifer berdasarkan integrasi pendekatan geomorfologi 

dan geologi menunjukkan bahwa agihan akuifer secara lateral ditentukan oleh 

kondisi geomorfologi dan secara vertikal ditentukan oleh kondisi geologi. 
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Abstrak: Pengetahuan mitigasi bencana masih sangat rendah, termasuk 

pada peserta didik. Oleh karena itu, manajemen bencana dan mitigasi 

bencana harus diterapkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga 

pendidikan. Indikator dalam kecerdasan spasial meliputi kemampuan 

menggambar, kepekaan terhadap warna, kepekaan terhadap lokasi, 

memahami maksud bentuk-bentuk informasi, dan mampu menilai pola 

mana yang lebih bagus dari pola lainnya. Model Discovery Learning 

ini berpusat pada peserta didik tidak pada guru, sehingga dapat 

menanamkan sikap aktif pada diri peserta didik serta menumbuhkan 

wawasan dan pengetahuan tentang kesiapsiagaan sebelum dan sesudah 

terjadinya bencana sosial.  

Kata Kunci: Kecerdasan Spasial, Discovery Learning 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia sering kali terjadi bencana, terutama kebakaran di pemukiman. 

Biasanya terjadi di pemukiman padat penduduk. Tidak seperti bencana alam 

lainnya kebakaran merupakan bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. 

Jadi, bencana kebakaran bukan merupakan takdir melainkan sebuah nasib buruk 

yang masih bisa di ubah. Kebakaran adalah suatu reaksi membakar objek yang 

berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya 

api. Kebakaran  pemukiman adalah kebakaran yang biasa terjadi dipermukiman 

padat penduduk yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Kebakaran di 

permukiman salah satu masalah kronik yang sulit dicegah. Di permukiman padat, 

kebakaran cenderung meningkat. Sebagai besar bencana kebakaran terjadi 

diwilayah perkotaan.   

 

Menurut Eni Anjayani dan Tri Haryanto (2009: 196)  kota dapat diartikan 

sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur– unsur fisiografis, 

social, ekonomi, politisi, dan kultural yang terdapat insitu dalam hubungannya 

dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Kota besar masih menjadi daya 

tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia. Perkembangan kota besar 

yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat 

yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam 

kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan pula 

mailto:Mpietndut22@gmail.com
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tingginya arus urbanisasi. Masalah utama yang selalu mengiringi perkembangan 

perkotaan adalah kepadatan penduduk. Banyaknya penduduk yang memilih 

menetap di kota besar menyebabkan semakin banyaknya tumbuh pemukiman-

pemukiman baru baik itu legal maupun illegal. Di dalam pemukiman padat 

penduduk akan banyak dijumpai rumah-rumah yang tidak layak huni di Kota DKI 

Jakarta. Berbagai masalah dapat timbul dari dalam pemukiman yang padat 

penduduk ini seperti sampah, banjir, kekurangan air bersih, dan yang paling buruk 

adalah kebakaran. Dari data yang diperoleh dari Dinas Damkar PB menurut Koran 

Kompas (2011), dalam periode 1 Januari hingga 31 Mei 2011 telah terjadi 304 

kali kasus kebakaran yang terjadi di lima wilayah DKI yang dikarenakan 

pemukiman padat penduduknya. 

 

Manajemen bencana dan mitigasi bencana harus diterapkan oleh pemerintah 

melalui lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya mengurangi korban jiwa 

ketika bencana datang. Kemudian, upaya-upaya mitigasi dalam bencana 

kebakaran pemukiman yang mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengingatnya serta menerapkannya 

di lapangan ketika terjadi bencana sosial, dan dapat menciptakan peserta didik 

yang siaga akan bencana. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil 

tema dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan Spasial Melalui Model Discovery 

Learning Pada Materi Mitigasi Bencana Sosial”. Dengan rumusan masalah upaya 

yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana di DKI 

Jakarta. 

KAJIAN PUSTAKA 

Discovery Learning 

Model pembelajaran tersebut berusaha membelajarkan siswa untuk 

mengenal masalah, merumuskan masalah, mencari solusi atau menguji jawaban 

sementara atas suatu masalah/pertanyaan dengan melakukan penyelidikan 

(menemukan fakta melalui penginderaan), pada akhirnya dapat menarik 

kesimpulan dan menyajikannya secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model discovery learning. Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran harus diiringi dengan suatu pertimbangan untuk mendapatkan 

suatu kebaikan ataupun kelebihan. Hosnan (2014: 287-288) mengemukakan 

beberapa kelebihan dari model discovery learning yakni sebagai berikut: 

 

1. Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif.  

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer.  

3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah.  

4. Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 

5. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 
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6. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.  

7. Melatih peserta didik belajar mandiri.  

8. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karena ia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir.  

Kurniasih & Sani (2014: 66-67) juga mengemukakan beberapa kelebihan 

dari model discovery learning, yaitu sebagai berikut: (1) Menimbulkan rasa 

senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil; (2) 

Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik (3) Mendorong 

peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri dan (4) Peserta didik belajar 

dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Menurut Marzano (dalam 

Hosnan, 2014: 288), selain kelebihan yang telah diuraikan, masih ditemukan 

beberapa kelebihan dari model discovery learning, yaitu sebagai berikut: (1) 

Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry, (2) Pengetahuan bertahan 

lama dan mudah diingat, (3) Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer 

yang lebih baik, (4) Meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan 

berpikir bebas, dan (5) Melatih keterampilan-keterampilan kognitif peserta didik 

untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. 

Hosnan (2014: 288-289) mengemukakan beberapa kekurangan dari model 

discovery learning yaitu (1) Menyita banyak waktu karena guru dituntut 

mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi 

menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing, (2) Kemampuan berpikir rasional 

peserta didik ada yang masih terbatas, dan (3) Tidak semua peserta didik dapat 

mengikuti pelajaran dengan cara ini. Setiap model pembelajaran pasti memiliki 

kekurangan, namun kekurangan tersebut dapat diminimalisir agar berjalan secara 

optimal. Westwood (dalam Sani, 2014: 98) mengemukakan pembelajaran dengan 

model discovery akan efektif jika terjadi hal-hal berikut: (1) Proses belajar dibuat 

secara terstruktur dengan hati-hati, (2) Peserta didik memiliki pengetahuan dan 

keterampilan awal untuk belajar, dan (3) Guru memberikan dukungan yang 

dibutuhkan siswa untuk melakukan penyelidikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa kelebihan dari model discovery learning yaitu dapat melatih 

peserta didik belajar secara mandiri, melatih kemampuan bernalar peserta didik, 

serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menemukan sendiri dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. 

Sedangkan kekurangan dari model discovery learning yaitu menyita banyak 

waktu karena mengubah cara belajar yang biasa digunakan, namun kekurangan 

tersebut dapat diminimalisir dengan merencanakan kegiatan pembelajaran secara 

terstruktur, memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan penemuan, serta 

mengonstruksi pengetahuan awal peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan 

optimal. 
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Kecerdasan Spasial 

Kecerdasan spasial sebagai sekumpulan  kemampuan-kemampuan yang 

berhubungan dengan pemilihan, pemahaman dimana proyeksi visual , imajinasi 

mental pemahaman ruang, manipulasi imajinasi, serta pengandaan imajinasi 

hayat maupun imanjinasi dalam diri/ abstrak (Harggety, 1995: 35). Menurut 

Gardner (dalam Howard, 2003: 4.3); kecerdasan spasial kecerdasan pandang-

ruang didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi dunia spasial secara akurat 

serta mentransformasikan persepsi. Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kecerasan spasial adalah kecerdasan yang dimiliki 

seseorang untuk memahami sesuatu dengan memvisualisasikan menggunakan 

indra penglihatan baik yang berupa bentuk, warna dan ruang dan hasil dari 

penglihatan. 

Perkembangan Kecerdasan Spasial 

Menurut Suyadi (2010: 201), perkembangan kecerdasan visual spasial pada 

anak usia dini pada umur 5-6 tahun adalah: (1) Mampu menghitung dengan cara 

menawang atau mencongkak, (2) Mampumembuat benda seperti yang tergambar 

dalam pikirannya, dan (3) Mampu mengarang cerita pendek. Dalam 

perkembangan kecerdasan visual spasial pada setiap usia anak anda dapat 

memperkirakan seberapa tinggi perkembangan kecerdasan visual spasial anak 

anda saat ini. Jika anak-anak mempunyai ciri-ciri kecerdasan visual spasial, maka 

anak anda wajib untuk mempertahankan dan terus mengembangkan kecerdasan 

visual spasialnya. 

 

Akan tetapi jika anak anda tidak memiliki ciri-ciri perkembangan 

kecerdasan visual spasial anda dapat mendidiknya, mengembangkannya, 

mengasahnya dan terus meningkatkan kecerdasan visual spasialnya. Menurut 

Gardner (dalam Howard, 2003: 4.14) kecerdasan visual spasial anak usia dini 

dapat dikembangkan dengan berbagai cara, meliputi bermain, menggambar atau 

melukis, mewarnai, karyawisata, imajinasi dan katakan, bercerita, proyek, 

dekorasi permainan. Cara yang dimaksud adalah untuk pengenalan informasi 

visual, pengenalan dan pemandu warna, mengembangkan kemampuan 

menggambar, apersepsi gambar foto-film, kemampuan konstruksi, penajaman 

kemampuan visual, dan pengembangan imajinasi. Indikator kecerdasan visual 

spasial anak usia dini (2-6 tahun) menurut Gardner dalam Howard (2003: 4.7) 

sebagai berikut:  

 

1. Anak menonjol dalam kemampuan menggambar, mampu menunjukkan detil 

unsur daripada anak-anak sebayanya.  

2. Anak memiliki kepekaan terhadap warna, cepat mengenali warna dan mampu 

memadukan warna dengan lebih baik daripada anak-anak sebayanya.  

3. Anak suka menjelajah lokasi disekitarnya, serta cepat menghafal letak benda-

benda.  

4. Anak menyukai balok atau benda lain untuk membuat suatu bangunan benda, 

seperti mobil, rumah, pesawat atau apapun yang dinginkan anak. Begitu 
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melihat bangun geometri (dua maupun tiga dimensi), anak tertarik untuk 

segera membuat konstruksi.  

5. Anak suka melihat-lihat dan memperhatikan buku yang berilustrasi atau 

buku-buku penuh gambar.  

6. Anak suka mewarnai berbagai gambar yang ada di buku, menebalkan 

garisnya, dan menirunya.  

7. Anak menikmati bermain kolase dari berbagai unsur (usia Taman Kanak-

kanak), membuat benda dari playdough, malam (lilin) atau sejenisnya (usia 

Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak).  

8. Anak memperhatikan berbagai jenis grafik, peta, dan diagram, serta 

menanyakan nama dan maksud bentuk-bentuk informasi tersebut sementara 

anak sebayanya kurang antusias.  

9. Anak menikmati foto-foto di album dan cepat mengenali orang-orang atau 

benda-benda difoto (usia 2-6 tahun), tertarik 18 dengan kamera dan ingin 

menggunakannya, serta dapat mengarahkan kamera pada objek yang 

dikehendaki (usia Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak).  

10. Anak banyak bercerita tentang mimpinya dan dapat menunjukkan detil mimpi 

daripada sebayanya.  

11. Anak tertarik pada profesi yang terkait dengan penggunaan kecerdasan 

visual-spasial secara optimal seperi pelukis (anakanak menyebutnya sebagai 

tukang gambar), fotografer (tukang foto), arsitek (anak menyebutnya tukang 

gambar rumah), perancang busana (anak menyebutnya tukang baju), pilot, 

penjelajah ruang angkasa atau karier lain yang berorientasi visual-spasial 

(usia Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak).  

12. Anak dapat merasakan pola-pola sederhana dan mampu menilai pola mana 

yang lebih bagus dari pola lainnya. 

Meningkatkan Kecerdasan Spasial Melalui Model Discovery Learning 

Berdasarkan hasil penelitian Kusdianti (dalam Oktavia, 2014) diketahui 

bahwa mengembangkan kecerdasan spasial melalui menggambar bebas. 

Berdasarkan hasil observasi kemampuan visual spasial anak mulai dari pra siklus, 

siklus I dan siklus II menunjukkan perkembangan yang optimal. Kemampuan 

visual spasial anak di Taman Kanak-kanak Sandhy Putra Telkom sebelum 

diberikan tindakan (pra siklus) menunjukkan hasil secara umum masih rendah 

yaitu 16%. Kemampuan visual spasial anak setelah melalui tindakan pada siklus 

1 meningkat menjadi 70, kemudian pada siklus kedua juga mengalami 

peningkatan yaitu 86%.  

Menurut Agustin (dalam Oktavia, 2014) menegaskan ketika guru 

mengajarkan kepada anak untuk benar-benar memperhatikan apa yang anak lihat 

disekitarnya, dan untuk menciptakan secara konstruktif gambaran dalam 

pikirannya anak menggunakan imajinasinya, maka guru pada akhirnya akan 

menemukan bahwa anak akan semakin kreatif. Hal ini dikarenakan visualisasi 

kreatif dan imajinasi merupakan dua aspek utama kecerdasan spasial dan menjadi 

dasar pemikiran kreatif. Dalam pembelajaran Geografi, upaya meningkatkan 

kecerdasan spasial juga dapat dicapai dengan menggunakan model discovery 
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learning. Berikut ini bentuk skenario pembelajaran discovery learning pada 

mitigasi bencana social kebakaran permukiman. 

Kompetensi Dasar  

1. Menghayati keberadaan diri di tempat tinggalnya dengan tetep waspada, 

berusaha mencegah timbulnya bencana alam dan sosial, dan memohon 

perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

2. Menunjukkan sikap peduli terhadap peristiwa bencana alam dan bencana 

social dengan selalu bersiap siaga, membantu korban, dan bergotong 

royong dalam pemulihan kehidupan akibat bencana alam dan social 

3. Menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografis 

4. Menyajikan contoh penerapan mitigasi dan cara beradaptasi terhadap 

bencana alam dan social dilingkungan sekitarnya 

Topik  

Mitigasi kebakaran pemukiman  

Tujuan  

1. Menunjukkan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan YME . 

2. Menunjukkan sikap kepedulian ,simpati dan empati kepada sesamanya. 

3. Menumbuhkan wawasan dan pengetahuan tentang kesiapsiagaan sebelum 

dan sesudah terjadinya bencana  

Model Discovery Learning ini berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru 

hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Idealnya guru 

bertindak sebagai fasilitator yang memberikan gambaran secara umum tentang 

materi pelajaran yang akan di bahas, kemudian peserta didik lebih bersikap aktif 

untuk  mengetahui lebih dalam tentang materi yang di ajarkan. Sehingga dengan 

sendirinya peserta didik dapat menggambarkan dan mampu menyerap dengan 

maksimal materi yang diajarkan guru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan tingkat risiko bencana adalah salah satu proses dalam mitigasi 

bencana. Oleh karena itu kita perlu mamahami proses mitigasi bencana itu secara 

keseluruhan. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk 

pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat 

dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasu kesiapan dan tindakantindakan 

pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan 

dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko terkait dengan 

ancaman-ancaman karena ulah manusia dan ancaman alam yang sudah diketahui 

dan proses untuk respon terhadap bencana yang betul-betul terjadi.  
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Usaha mitigasi dapat berupa prabencana, saat bencana dan pasca bencana. 

Prabencana merupakan kesiapsiagaan atau upaya memberikan pemahaman pada 

penduduk untuk mengantisipasi bencana melalui pemberian informasi, 

peningkatan kesiagaan kalo terjadi bencana ada langkah-langkah untuk 

memperkecil risiko bencana. Pada saat kejadian merupakan tanggap darurat yaitu 

upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulagi 

dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, 

evakuasi dan pengungsian. Pascabencana merupakan pemulihan rehabilitasi dan 

pembangunan.  

Mitigasi Struktural 

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang 

dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan 

pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, 

alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, 

ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya 

gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi 

kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis 

bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan 

struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu 

bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak memancamankan apabila bencana 

yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur 

bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.   

Mitigasi Non-Struktural 

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain 

dari upaya tersebut di atas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti 

pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB) 

adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya 

adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat, bahkan sampai 

menghidupkan berbagaia aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas 

masyarakat, juga bagian ari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di 

masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Kebijakan non struktural 

meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural 

lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang 

tidak perlu dan merusak. Tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko 

terlebih dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi 

tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin 

ditimbulkannya.  

Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat non 

struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan 

teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya 

suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat 

peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai. 
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Sering terjadinya peristiwa banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan 

kekeringan di beberapa tempat di Indonesia pada musim kemarau sebagian besar 

diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pemanfaatan tata ruang wilayah 

yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Teknologi yang digunakan 

untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu 

bencana pun harus diusahakan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan 

di masa depan. 

KESIMPULAN 

 

Menentukan jumlah fasilitas berdasarkan standar yang ada, maka 

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:  

 

1. Kerapatan bangunan yang tinggi, penggunaan bahan yang mudah terbakar, 

membuat resiko kebakaran sangat tinggi.  

2. Akses pencapaian yang sulit dan sempit, mempersulit petugas mencapai lokasi 

untuk memadamkan api. 

3. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dala penanggulangan kebakaran. 

4. Program pemberdayaan masyarakat belum berjalan efektif.  

5. Minimanya jumlah fasilitas pemadam kebakaran, dapat mempersulit 

penanggulangan kebakaran.  

6. Belum terjadinya koordinasi yang baik antara dinas pemadam kebakatan, 

instansi setempat dan masyarakat dalam meminimalisasikan terjadinya 

kebakaran.  

7. Tidak adanya koordinasi pemantauan dalam upaya penegakan hukum 

(kebijakan yang berlaku) dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap 

pelanggarannya. Perlu dibentuk sistem di wilayah permukiman yang belum 

memiliki sistem ini dengan memberdayakan warga masyarakat setempat. 

Khusus di wilayah permukiman yang telah mempunyai sistem ini agar tetap 

memantau perkembangan kegiatan anggotanya termasuk memperhatikan 

tingkat kesejahteraan para anggotanya misalnya dengan memberikan insentif 

yang layak untuk meningkatkan motivasi kerja anggota baik dalam bentuk 

uang, bingkisan hari-hari besar keagamaan, ataupun seragam. Selain itu, 

disarankan agar tiap rumah warga memiliki satu tabung pemadam kebakaran. 
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Abstrak: Berpikir spasial merupakan kekhasan bidang ilmu Geografi. 

Berpikir spasial adalah suatu bentuk berpikir yang kompleks dimana 

seseorang harus mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep spasial, 

kemampuan menggunakan representasi spasial dalam cara yang tepat 

dan efektif serta ketrampilan penalaran spasial untuk memcahkan 

masalah dan mengambil keputusan. Berpikir spasial dapat 

diklasifikasikan dalam kategori berpikir sederhana/ tingkat rendah 

sampai kompleks/tingkat tinggi. Hal utama bagi calon guru adalah 

menguasai  substansi bahan ajar. Dengan penekanan  pembelajaran 

berpikir spasial calon guru dapat menggunakan strategi berpikir spasial 

dalam pembelajaran Geografi. 

Kata Kunci:  Berpikir Spasial, Konsep Spasial, Representasi Spasial, 

Penalaran Spasial 

 

PENDAHULUAN 

Siswa perlu didorong untuk belajar dan berpikir. Jerome Bruner merupakan 

salah satu pakar yang prihatin dengan pengajaran pengetahuan secara pasif di 

kelas yang justru menghambat siswa berpikir. Berpikir mestinya menjadi buah 

dari proses belajar. Dia mencontohkan bagaimana siswa kelas lima belajar 

berpikir dalam pelajaran Geografi. Berikut ringkasan deskripsi dari Bruner pada 

tahun 1959 (National Research Council, 2006). 

Kelas diberikan peta kosong yang hanya menampilkan unsur sungai, danau 

dan sumberdaya alam lainnya. Pertanyaan yang diajukan kepada siswa, 

dimana kota utama terletak? dimana jalur rel kereta? dan dimana jalan 

raya? Setelah tugas ini diselesaikan selanjutnya didiskusikan kenapa kota 

terletak disitu? kenapa kota besar disana? kenapa jalan dan rel jalurnya 

disitu? Diskusi kelas yang panas terjadi. Setelah satu jam, peta daerah 

sebenarnya ditampilkan (peta satu negara bagian di AS). Seorang anak 

berteriak senang: “Yaa, Chicago terletak dibagian selatan  danau,”. Anak 

lain menyahut: “Ok, tetapi Chicago tidak perlu dekat sungai, letaknya disini 

karena dekat kota besar (St. Louis)”. Situasi tersebut menunjukkan bagi 

anak-anak berpikir dan belajar adalah sarana untuk membantunya. 

Setengah lusin anak-anak, kata Bruner, bertanya-tanya kenapa tidak ada 
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kota besar  pada pertemuan tiga danau  yang ada di situ. Bruner kemudian 

berkomentar: pakar transportasi bisa jadi agak kaget dengan pertanyaan 

ini. 

 Cerita diatas adalah contoh praktek berpikir khususnya berpikir spasial yang 

merupakan salah satu dari banyak bentuk berpikir lainnya (verbal, logis, 

matematis, statistikal dan lain-lainnya). Cara berpikir spasial secara umum sangat 

penting dalam berbagai bidang ilmu dan khususnya dalam bidang ilmu Geografi.  

Cerita lain berikut menjadi contoh klasik tentang penerapan berpikir spasial yang 

berhasil dalam kehidupan sehari-hari dan disampaikan untuk menunjukkan 

kekuatan dari berpikir spasial (National Research Council, 2006). 

Ketika epidemi kolera terjadi di  London pada tahun 1984, Dr. John Snow 

berhasil menemukan hubungan penyebab  kolera dan  sumber air.  Dia 

memperhatikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kematian di wilayah 

Kota London. Pada saat itu terdapat dua perusahaan yang menyediakan air 

untuk Kota London yang satu sumber airnya dari Sungai Thames dan 

satunya lagi dari sumur pompa. Data daerah pelayanan dari kedua 

perusahaan penyedia air minum itu tidak tersedia dan untuk mengetahui 

sumber air, dia memeriksa salinitas dari air. Berdasarkan peta distribusi 

salinitas air tersebut, bisa dipetakan pelayanan air bersih dari kedua 

perusahaan (menariknya ternyata terdapat adanya area dimana terdapat 

tumpang tindih pelayanan air bersih). Selain itu Snow juga memetakan 

tingkat kematian akibat kolera per 1.000 rumah.  Dia menghubungkan 

informasi dari peta distribusi sumber air, dan peta tingkat kematian akibat 

kolera. Ternyata ditemukan bahwa daerah dengan sumber air bersih dari 

sungai Thames memiliki tingkat kematian 71 orang per 1.000 rumah, 

sementara  daerah dengan sumber air bersih dari sumur pompa memiliki 

tingkat kematian 5 orang per 1.000 rumah. Jadi disimpulkan bahwa 

penyebab epidemi kolera adalah dari pemakaian air sungai. Penjelasannya  

air sungai yang tercemar akibat menjadi tempat pembuangan limbah.         

Cerita dari bapak epidemiologi diatas menjadi contoh dari  penerapan 

kekuatan berpikir spasial yang berangkat dari pemahaman tentang ruang, 

kemampuan menampilkan data spasial dalam bentuk peta serta  melakukan 

penalaran spasial untuk memecahkan suatu kasus masalah spasial. 

Berpikir Spasial 

Menurut Bednarz (2006) berpikir spasial menjadi inti dalam pengetahuan 

geografi dan merupakan suatu cara berpikir (ways of thinking). Geografer berpikir 

dalam konsep spasial dan representasinya dalam bentuk peta, diagram atau 

tampilan grafis lainnya untuk memecahkan masalah manusia dan lingkungan yang 

kompleks.  Berpikir spasial menurut Jo dan Bednarz (2009) merupakan gabungan 

antara pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran  dalam hal ini berarti proses 

dengan mana seseorang dapat mendapatkan pengetahuan tentang konsep spasial; 

mempelajari keterampilan menggunakan alat menampilkan informasi spasial 
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untuk mengingat, memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi; 

dan mempelajari proses kognitif tingkat lebih tinggi untuk memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki. Berpikir spasial dengan demikian menuntut pembelajaran yang 

lebih terintegrasi dan memperhatikan tingkat kesulitan berpikir. National 

Research Council Amerika Serikat (2006: 12) mendefinisikan berpikir spasial 

sebagai:  

“Suatu keterampilan kognitif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-

hari, dalam bekerja, dan dalam sains untuk menstrukturkan masalah, 

menemukan jawaban dan mengekspresikan solusi dengan menggunakan 

sifat-sifat  ruang. Hal ini dapat dipelajari dan diajarkan secara formal kepada 

siswa dengan menggunakan alat, teknologi dan kurikulum yang tepat”  

(a cognitive skill that can be used in everyday  life, the workplace, and 

science to structure problems, find answers, and express solutions using the 

properties of space. It can be learned and taught formally to students using 

appropriately designed tools, technologies, and curricula). 

Unsur-Unsur Berpikir Spasial  

Kunci berpikir spasial adalah gabungan dari tiga unsur: konsep ruang, alat 

representasi dan proses penalaran. 

1. Konsep Spasial  

Memberikan kerangka konseptual dan analisis untuk mengintegrasikan, 

menghubungkan dan menstrukturkan data menjadi satu kesatuan. Konsep 

spasial seperti unit pengukuran, sistem koordinat, dan sifat atau dimensi ruang 

seperti lokasi, tempat, jarak, arah, pergerakan, hubungan, region, distribusi, 

pola, dan skala. 

2. Representasi Spasial  

Memberikan bentuk untuk menyimpan, menganalisis, memahami dan 

mengkomunikasikan informasi yang telah terstruktur. Representasi tersebut 

terkait ciri-ciri dari objek spasial dan hubungan spasial antar objek. 

3. Proses Penalaran Spasial  

Menyediakan cara untuk memanipulasi, menafsirkan dan menjelaskan 

informasi yang terstruktur. Proses penalaran menggunakan berbagai cara 

berpikir spasial (spatial ways of thinking and acting).  

Cara berpikir spasial  tersebut dengan menerapkan berbagai strategi untuk 

menghadapi berbagai kasus masalah spasial. Strategi tersebut seperti: membawa 

ide kedalam konteks spasial; melihat kesamaan dan perbedaan; menggambar 

diagram dan grafik; mencari pola dan melihat adanya anomali dari pola; melihat 

klaster; menggunakan analisis statistik untuk melihat hubungan spasial; melihat 

hubungan antara pola-pola spasial yang berbeda; melihat perubahan dalam ruang 

dari data perubahan dalam waktu; membuat representasi diperlukan selama proses 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

 

166 
 

berpikir dan ada yang dimaksudkan untuk komunikasi kepada pemirsa (misalnya 

peta kognitif dipakai untuk menstrukturkan ide selama proses berpikir). 

Proses penalaran bisa digerakkan dengan memberikan pertanyaan seperti: 

Apa yang terjadi kalau  terjadi perubahan satu unsur dalam sistem spasial (what 

happens if...) atau Seperti apa jadinya kalau ... (what would it look like if....). 

Penalaran spasial bisa dipakai misalnya untuk memecahkan masalah seperti: 

Mana jalan terpendek menghubungkan antar tempat?. Dengan menguasai 

keterampilan berpikir spasial maka kita bisa menjadi  terdidik atau mahir  dalam 

berpikir spasial (spatially literate) dan bisa mengembangkan sikap spasial (spatial 

attitude)  yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ditempat kerja, atau 

didalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini berarti kemauan dan kemampuan untuk 

menstrukturkan masalah dalam kerangka pemahaman spasial dan lebih lanjut 

misalnya membuat prediksi kalau terjadi perubahan dalam pola spasial atau 

struktur spasial, membuat hipotesis terhadap laju  perubahan, atau mengubah 

perspektif, sudut pandang atau skala pandang.    

Dapat dipahami bahwa berpikir spasial melibatkan berbagai proses kognitif 

yang mendukung eksplorasi, penemuan, memvisualkan hubungan, 

membayangkan trasnformasi antar skala, melihat sesuatu dari sudut yang lain, 

menggugah imaji tentang tempat dan lainnya. Berpikir spasial mempunyai tiga 

fungsi: 

1. Fungsi deskriptif; menunjukkan dimensi dari  objek dan hubungan antara 

objek. 

2. Fungsi analitis; memahami struktur dari objek-objek yaitu bagaimana 

hubungan antara unsur pembentuk ruang. Objek-objek dalam ruang  memiliki 

keteraturan, hubungan dan pola.  

3. Fungsi inferensial; menjawab dan mempertanyakan fungsi dari objek-objek 

dan perubahannya yaitu pemahaman tentang bagaimana sesuatu bekerja, dan 

bagaimana secara sistemik berubahnya. Dalam inferensi spasial, kita bisa 

membuat hubungan sekuensial dalam waktu dan hubungan sebab akibat.  

Jadi berpikir spasial adalah kemampuan memahami struktur spasial dan  

fungsi spasial dari objek-objek dalam ruang dan hubungannya sehingga kita bisa 

membuat hipotesis, membuat prediksi dan menguji konsekuensinya. 

Komponen Berpikir Spasial dalam Pendidikan Geografi 

 Jo dan Bednarz (2009) merumuskan klasifikasi dari outcome pendidikan 

atau taksonomi dari berpikir spasial yang diturunkan dari definisi berpikir spasial 

sebagai ketrampilan kognitif yang terdiri dari tiga komponen yaitu: konsep 

spasial, alat representasi spasial, dan proses penalaran.  
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Komponen 1: Konsep Spasial 

Bednarz (2004) mengidentifikasi berbagai aspek berpikir spasial yang seringkali 

ditemui dalam pelajaran Geografi.  Aspek berpikir yang diidentifikasi 

menyangkut konsep penting (seperti distribusi ruang, pola, hirarki) dan proses 

kognitif yang terkait dengan berpikir spasialnya (seperti mengenal, 

membayangkan, membandingkan). Aspek tersebut yaitu:  

  

 Kemampuan mengenali distribusi ruang dan pola spasial  

 Mengenali bentuk   

 Mengingat kembali dan menampilkan dalam peta.  

 Menghubungkan lokasi 

 Membuat korelasi antara fenomena  spasial  

 Memahami dan menggunakan hirarki spasial 

 Membuat perwilayahan (regionalisasi) 

 Memahami perubahan spasial terhadap jarak (distance decay) dan    

 pengaruh dari distribusi (buffering) 

 Mencari jalan yang terbaik dalam  kerangka referensi ruang (wayfinding 

 in real world frames of reference) 

 Membayangkan peta dari deskripsi verbal  

 Membuat sketsa peta  

 Membandingkan peta-peta  

 Menampalkan peta dan membuat peta baru  

Banyak kategori konsep ruang yang dirumuskan ahli. Konsep ruang yang 

kelihatannya lebih komprehensif telah diidentifikasi oleh Jo dan Bednarz (2009) 

yang membagi atas 4 kategori: non spatial, spatial primitives, simple-spatial, dan 

complex-spatial. 

1. Non spatial.  

Tidak ada pertanyaan yang terkait dengan aspek spasial dalam kategori ini. 

Pertanyaan tanpa komponen spasial tidak dianggap sebagai pertanyaan 

berpikir spasial.  

Contoh pertanyaannya: Berapa penduduk beragama Islam di Kota Manado? 

2. Spatial Primitives.  

Konsep terendah dalam berpikir spasial yang merupakan “building-block” dari 

ruang meliputi konsep dasar tentang: lokasi, identitas tempat spesifik, dan 

besaran (magnitude).  

Contoh pertanyaan: apa kota yang terletak di wilayah pesisir Sumatera? 

Pertanyaan ini tentang identitas tempat spesifik.   

3. Simple-Spatial.  

Konsep tentang ruang yang lebih tinggi  yang meliputi: jarak, arah, hubungan 

dan keterkaitan, pergerakkan, transisi, batas, region, bentuk, susunan, 

kedekatan.  

Contoh pertanyaan: Kota Padang terletak dalam wilayah tipe iklim apa?  

Pertanyaan ini termasuk kedalam konsep region. 
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4. Complex-Spatial.  

Konsep tertinggi tentang ruang  yang merupakan kombinasi dari dari konsep 

sebelumnya yang meliputi: distribusi, pola, penyebaran dan pengelompokan, 

kepadatan, difusi, dominansi, hirarki dan jaringan, asosiasi spasial, 

penampalan, lapisan (layer), gradien, profil, relief, proyeksi peta, dan buffer. 

Contoh pertanyaan: dimana lokasi pabrik sawit yang paling tepat ditempatkan 

di Provinsi Sumatera Barat. Pertanyaan ini menggunakan konsep distribusi 

dan asosiasi spasial.        

Komponen 2: Alat Representasi Spasial 

Alat untuk menampilkan informasi spasial berupa peta, grafis, diagram, model 

atau tampilan lain yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan. Pertanyaan 

dapat dibagi atas dua kategori: menggunakan tampilan spasial dan tidak 

menggunakan tampilan spasial (use or non use of a representation). 

1. Menggunakan representasi spasial.  

Kalau pertanyaan membutuhkan alat seperti peta atau tampilan visual lainnya 

untuk menjawab.  

Contoh pertanyaan: dimana lokasi kawasan perumahan kumuh di Kota Jakarta 

dihubungkan dengan kawasan komersial? 

2. Tidak menggunakan representasi spasial.  

Kalau pertanyaan tidak perlu menggunakan tampilan spasial maka tidak 

termasuk pertanyaan dalam berpikir spasial.  

Contoh pertanyaan: apa yang disimbolkan oleh patung Monas di Jakarta? 

Pertanyaan ini tidak membutuhkan peta, grafik atau tampilan visual lainnya 

untuk menjawabnya.  

Alat untuk menampilkan informasi spasial tidak hanya untuk mendisplay 

input informasi tetapi  juga sebagai alat untuk memproses informasi dan 

mengevaluasi, merancang, menemukan, membayangkan, membuat generalisasi, 

memodelkan dan lainnya yang dalam kerangka ini termasuk  kategori output 

dalam komponen yang akan dijelaskan berikut ini. Dengan kata lain 

merepresentasikan informasi spasial tidak menyangkut hanya tentang display 

informasi  tetapi juga konstruksi dan interpretasi informasi.      

Komponen 3: Proses Penalaran Spasial 

Proses penalaran menjadi inti berpikir spasial karena dapat mengkombinasikan 

pengetahuan tentang ruang dan tampilan ruang untuk pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan  yang menjadi tujuan terakhir dari berpikir spasial. Proses 

penalaran spasial terdiri atas tiga kategori yaitu: input, proses, dan output.    
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1. Input 

Tingkat pertama dalam proses penalaran yaitu menerima informasi yang 

meliputi: nama, definisi, mengidentifikasi, mengenali, mengulang kembali, 

mengingat kembali, mengamati, menguraikan, memilih, melengkapi, 

menghitung dan mencocokkan. Dalam menjawab pertanyaan pada tingkat ini 

siswa mengumpulkan informasi dengan indra atau mengingat kembali 

informasi dari memori.  

Contoh pertanyaan: Sebutkan tiga kota terpadat di Indonesia? Pertanyaan ini 

meminta siswa memberi nama. 

2. Proses  

Tingkat yang lebih tinggi dalam kegiatan menganalisis informasi yang 

diterima yang meliputi: menjelaskan, menganalisis, membuat hubungan 

kausalitas, membandingkan, mengkontraskan,  meringkas, mensintesis, 

menarik kesimpulan (inferring), membuat analogi, memberi contoh, menguji 

coba, dan menunjukkan sekuens.  

Contoh pertanyaan: Apakah ada korelasi antara kepadatan penduduk dengan 

tingkat kriminalitas dikota. Pertanyaan ini meminta siswa menganalisis 

hubungan antara dua hal yang termasuk kedalam proses. 

3. Output 

Tingkat tertinggi dari penalaran spasial yang menggunakan hasil analisis 

informasi pada tingkat proses untuk mengevaluasi, memprediksi, meramalkan, 

membuat hipotesis, menduga (speculate), merencanakan, membuat, 

merancang, menemukan, membayangkan, membuat generalisasi, 

memodelkan,  atau menerapkan suatu prinsip. Dalam tingkat ini berkaitan 

dengan penalaran karena melakukan sesuatu dengan informasi yang disebut 

“going beyond the information”.  

Contoh pertanyaan: Berdasarkan data kepadatan penduduk kota, kota mana 

yang diprediksi yang cenderung memiliki kecenderungan tingkat kriminalitas 

yang tinggi?. 

Berpikir spasial dapat dibagi atas tingkat rendah, sedang sampai tingkat 

tinggi.  Scholz et.al. (2014) menyederhanakan model Jo dan Bednarz  menjadi  

hubungan antara konsep spasial dan proses penalaran pada hanya materi yang  

memerlukan pemakaian alat representasi spasial  sebagai kerangka berpikir spasial 

(Gambar 1). Dari penyederhanaan tersebut tingkatan berpikir dibagi atas berpikir 

tingkat rendah (low level) yang sama dengan berpikir spatial primitives. Berpikir  

tingkat menengah (medium level) yang sama dengan berpikir simple spatial dan 

berpikir tingkat tinggi (high level) yang sama dengan berpikir complex spatial. 

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa berpikir tingkat rendah berada pada sel kiri 

bawah (SPI) yang merupakan gabungan antara konsep spasial primitif dan proses 

penalaran pada tingkat input. Berpikir tingkat tinggi yang terakhir berada pada sel 

kanan atas (CSO) yang merupakan gabungan konsep spasial kompleks dan proses 

penalaran pada tingkat output.   
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Gambar 1. Tingkatan Berpikir Spasial  (Scholz, 2014). 

Contoh pertanyaan berpikir spasial tingkat rendah SPI: “Kota apa yang 

terletak di pesisir pulau Sumatera”? Pertanyaan ini termasuk konsep spaial 

primitives menyangkut identitas spesifik tempat dengan proses penalaran 

termasuk input: memberi nama/mengenali/ mengingat kembali). Contoh 

pertanyaan tingkat tinggi CSO: “Petakan perbedaan pertumbuhan penduduk alami 

di Eropah, negara mana yang maju pesat dan mana yang tumbuh lambat  pada 20 

tahun kedepan? Kemudian hubungkan dengan migrasi ke Eropah. Dengan 

mempertimbangkan dua faktor ini bagaimana peta perubahan populasi 20 tahun 

kedepan?” atau “Lahan pertanian semakin menyusut disuatu wilayah, dapatkah 

kamu membayangkan konsekuensinya?” Pertanyaan ini termasuk konsep spasial 

kompleks  dengan proses penalaran termasuk output: mengevaluasi/ prediksi.      

Berpikir spasial tingkat tinggi menurut Scholz akan membantu siswa 

mengembangkan pengetahuan melalui penemuan (discovery) dari pada hanya 

sekedar mengenal dan mengingat (memorization). Oleh karena pertanyaan tingkat 

tinggi harus lebih banyak diberikan di kelas dan dimasukkan ke dalam  buku teks 

Geografi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi  Materi Pelajaran Geografi  dalam Kemampuan Berpikir Spasial  

Kemampuan berpikir spasial  merupakan salah satu kemampuan dasar bekal 

hidup bagi siswa selain matematika, bahasa dan lain-lainnya.  Walaupun  berpikir 

spasial bersifat umum dalam arti menjadi dasar berpikir dalam  ilmu lain  seperti 

sains, teknologi, rekayasa, dan  matematik  (istilah umum dikenal dengan STEM 

atau science, technology, engineering, mathematics), jika dikaitkan dengan 
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pengertian Geografi yang merupakan ilmu tentang ruang dan tempat di 

permukaan bumi maka berpikir geografis pengertiannya bisa disamakan dengan 

berpikir spasial. Seperti dikatakan oleh Scholz et.al. (2014), berpikir spasial 

sangat esensial dalam Pendidikan Geografi karena studi tentang tempat dalam 

ruang (place) merupakan kekhasan studi Geografi yang membedakannya dari 

bidang ilmu lain. Artinya mendorong berpikir/ bernalar  spasial merupakan hal 

yang pokok dalam Geografi.  Selain itu pengorganisasian tentang penalaran ruang 

ternyata tersimpan dalam bagian berbeda dalam otak yang dapat berkembang 

penuh pada usia muda, dan  intervensi pada usia dewasa akan memperkuat 

kemampuan penggunaan penalaran spasial sehingga penalaran spasial pada 

pendidikan dasar sangat penting bagi loncatan penalaran tahap berikutnya.  

(Gersmehl dan Gersmehl, 2007).  

Pertanyaannya apakah kemampuan berpikir spasial yang sangat penting ini 

telah menjadi fokus dalam Pendidikan Geografi di Indonesia? Dikhawatirkan 

kurikulum Pendidikan Geografi di Indonesia lebih banyak menekankan 

pengajaran yang bersifat deskriptif dengan banyak hanya memperkenalkan 

pengetahuan sehingga dalam interaksi siswa lebih bersifat pasif  tanpa mencoba 

lebih banyak meningkatkan kemampuan berpikir spasial dan membangkitkan 

imajinasi geografis mereka. Pandangan kritis  Mulder (2000) tentang pelajaran 

IPS dan khususnya tentang materi pelajaran Geografi pada tingkat Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah perlu menjadi perhatian karena menilai dengan tajam 

materi pembelajaran yang ada.  Pengamatannya terhadap materi buku pelajaran 

Geografi di Indonesia pada saat itu menarik untuk dikutip.  

“Garis lintang, garis bujur, skala, dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis 

membawa kita kepada latihan membaca peta dan nama semua provinsi dan 

banyak lagi kota lainnya. Awal kelas tiga yang memberi harapan tidak 

menjadi matang: Geografi telah menjadi sesuatu yang berat. Masalahnya, 

Geografi terlalu sarat dengan fakta dan hal-hal untuk diketahui, yang begitu 

saja diberikan tanpa pengintegrasian.”  

Dalam uraian selanjutnya mengomentari pelajaran Geografi kelas lima. 

“Buku yang bersangkutan mulai dengan wilayah Indonesia.……. kemudian 

menyusul uraian yang sangat mendetail mengenai Demografi, Geografi, dan 

Meteorologi, dan sebuah bab tentang kehidupan fauna dan flora. Berikutnya 

wilayah waktu diterangkan, tetapi secara teramat teknis sehingga imajinasi 

geografis tidak tergugah: wilayah waktu dijadikan latihan berhitung.”   

Apa yang disampaikannya, walaupun cukup panjang tetapi dengan informasi 

padat diatas menjadi potret terhadap materi pelajaran Geografi di sekolah 

Indonesia. Pelajaran Geografi hanya berada pada tingkat terendah dalam berpikir 

spasial (spatial primitive), dan itupun tanpa integrasi konsep spasial dan 

representasi spasial dan tidak diperlukan penalaran spasial. Sehingga yang terjadi 

menurut ungkapan Mulder tentang umumnya buku pelajaran sekolah di Indonesia 
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adalah: “bacaan yang menjemukan dan pengertian yang campur aduk”; “sama 

sekali tidak menanamkan kemampuan berpikir analitis yang tajam”; “dipenuhi 

dengan skema-skema yang kabur dan kata-kata sukar”.  

Kalau kita renungkan uraian Mulder diatas (meskipun sudah relatif lama 

sebelum kurikulum tahun 2013) tetapi mungkin masih relevan untuk 

didiskusikan). Terasa kurang terintegrasinya berpikir spasial dalam berbagai 

materi yang diberikan. Oleh karena itu kajian tentang materi berpikir spasial yang 

menjadi dasar berpikir geografis dalam pelajaran Geografi di sekolah di Indonesia 

menjadi hal penting untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Purwanto et.al. (2015)  pada buku teks Geografi  SMA kelas XI  

yang digunakan di Malang  Jawa Timur yang sudah mengimplementasikan 

kurikulum 2013, menemukan (1) Terkait dengan isi, kesalahan dalam 

mengorganisasikan buku teks secara keseluruhan  28,69%, ketidaktepatan contoh 

dan perbandingan  30,65%, miskin penjelasan 22,85%,  penjelasan yang tidak 

cukup  sebanyak 17,35%, dan (2) Terkait dengan standar yang diacu berdasarkan 

Badan Standar Pendidikan Nasional  (2014), terdapat kesalahan penjelasan konsep 

sebesar 54,8%, kesalahan penjelasan fakta sebesar 57,1%, kesalahan generalisasi 

28,6% kesalahan penggunaan bahasa 21,4% dan kesalahan dalam penggunaan 

media sebesar 59,5%. 

Tata cara  berpikir spasial yang telah dirumuskan tersebut telah diterapkan 

untuk mengevaluasi materi buku teks oleh Mishra (2015); Scholz (2014); Jo dan 

Bednarz (2009 dan 2011). Penelitian Jo dan Bednarz (2011) menemukan bahwa 

dalam empat buku teks Geografi tingkat Sekolah Menengah Atas tentang 

Geografi Dunia di Texas Amerika Serikat, ternyata 80-90 pertanyaan yang 

diajukan tidak terintegrasi. Artinya pertanyaan yang diajukan tidak 

mempraktekkan integrasi ketiga komponen berpikir spasial. Penelitian lain 

mereka tahun 2009 menemukan bahwa 76% pertanyaan tidak mengintegrasikan 

ketiga komponen berpikir spasial. Dari 24% sisanya  hanya 18% yang 

membutuhkan tingkat berpikir spasial kompleks.  

Mishra (2015) menemukan bahwa dalam pengetahuan topografi yang sangat 

terkait dengan komponen representasi ternyata sebanyak 80% pertanyaan dalam 

buku teks termasuk dalam kategori konsep nonspatial dan hanya 4% dari total 

pertanyaan terkait dengan konsep simple-spatial dan complex-spatial. Scholz 

(2014) menemukan bahwa porsi berpikir non spasial dalam buku Geografi di 

tingkat universitaspun masih besar. Porsi pertanyaan non spasial  dalam 

pertanyaan mencapai 65%, dan dari 35% pertanyaan termasuk kedalam berpikir 

spasial tingkat rendah, menengah, dan tinggi masing-masingnya 8%, 15%, dan 

2%.     
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IMPLIKASI  

Selama ini kritik yang sering muncul adalah guru dinilai mahir dalam hal 

pemahaman dan penguasaan  metodologi pengajaran (pedagogical method), 

namun kurang canggih dalam penguasaan substansi bahan ajar (subject 

knowledge) (Sardjoko, 2016), sehingga calon guru Geografi perlu mendapat 

penekanan pembelajaran berpikir spasial artinya guru memahami konsep spasial, 

memahami representasi spasial dan mengetahui cara-cara mendorong penalaran 

spasial. Penerapan berpikir spasial dalam konten pelajaran Geografi sangat 

mendasar dan merupakan kemampuan esensial bagi siswa Geografi. Mengutip 

National Research Council Amerika Serikat  (2006), berpikir spasial dapat 

diajarkan secara formal  dengan didukung peralatan, teknologi dan kurikulum 

yang tepat (“spatial thinking is a basic and essential skill that can be learned, that 

can be taught formally to all students, and that can be supported by appropriate 

tools, technologies, and curriculum”). 

Mengajarkan berpikir spasial dari sisi guru dan kurikulum dengan demikian 

membutuhkan upaya guru dengan dilengkapi pedoman pembelajaran untuk 

memfasilitasi penguasaan pengetahuan tentang konsep spasial dan keterampilan 

siswa menggunakan berbagai alat untuk merepresentasikan dan kemudian 

melakukan penalaran spasial. Membuat pertanyaan yang tepat seperti telah 

diuraikan sebelumnya menjadi langkah penting untuk mengimplementasikan 

pembelajaran. Sementara dilihat dari sisi siswa, ketika mereka mempraktekkan 

berpikir spasial maka mereka akan dapat mengkonstruksi pemahaman mereka 

sendiri tentang dunia.  

Konsep belajar berpikir spasial kelihatannya  sama seperti diharapkan dalam 

pendekatan pembelajaran kognitivisme. Dalam pendekatan ini terdapat konsep 

antara lain pembelajaran kontruktivisme, pembelajaran penemuan, atau 

pembelajaran generatif dimana pada dasarnya informasi perlu direkonstruksi 

sendiri sampai menjadi pengetahuan dan pemahaman sendiri.  Konsep berpikir 

spasial berdasarkan tingkat berpikir kelihatannya juga berkesesuaian  dengan 

konsep pembelajaran “atas-bawah” dalam pendekatan kontruktivisme atau prinsip 

pembelajaran Gestalt, dimana siswa diajarkan memahami keseluruhan atau 

pemecahan masalah yang kompleks terlebih dahulu. Hal ini senada dengan pada 

yang dikatakan Ansyar (2015) bahwa pendekatan pembelajaran kognitivisme 

berarti pengembangan kognitif, konstruktif, penemuan, penerimaan, bermakna 

dan adanya pemahaman awal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

mendorong berpikir spasial: 

1. Konsep Spasial.  

Calon Guru sudah mengetahui dimensi-dimensi spasial yang umum  seperti 

jarak, lokasi, dan lainnya akan tetapi konsep seperti struktur spasial, hubungan 

spasial, pola spasial serta fungsi spasial yang mengintegrasikan unsur-unsur 

spasial perlu didukung dengan  perbendaharaan contoh-contoh penerapannya 
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yang banyak. Artinya kemampuan penerapan yang terintegrasi tersebut 

menjadi keterampilan bagi  calon guru.  

2. Representasi Spasial.  

Calon guru perlu mahir dalam menampilkan representasi spasial dalam bentuk 

peta atau bagan untuk memudahkan melihat hubungan antar  data spasial. 

Dalam hal ini kemampuan menampilkan dalam GIS sangat disarankan. 

3. Penalaran Spasial.  

Calon guru perlu diajarkan strategi  berpikir spasial, seperti  mencari pola, 

melihat hubungan antar objek, membayangkan hubungan sebab akibat, 

membayang perubahan dalam waktu dan sebagainya. 

Seperti contoh belajar berpikir spasial pada kelas lima pada mata pelajaran 

Geografi pada awal tulisan ini, guru berperan dalam menyediakan materi untuk 

mendorong siswa berpikir dan memfasilitasi proses berpikir. Guru perlu 

menyediakan problem (masalah) untuk diselesaikan sehingga siswa bisa 

melakukan penalaran spasial dengan memanfaatkan berbagai strategi berpikir 

spasial untuk memecahkannya. Dalam metoda problem solving untuk mendorong 

berpikir tingkat tinggi  (high-order thinking skills) misalnya dikenal metoda 

IDEAL (Brookhart, 2010). IDEAL merupakan singkatan dari I: Identify the 

problem (mengenali masalah); D: Define and represent the problem 

(mendefinisikan dan  menampilkan masalah); E: Explore possible strategies 

(mencari kemungkinan strategi yang mungkin diterapkan); A: Act on the 

strategies (menerapkan strategi); dan L: Look back and evaluate the effects of 

your activities (melihat kembali dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan). 

Dari contoh kasus berpikir spasial pada kelas lima Geografi diawal tulisan, 

guru menyediakan unsur I dan D sementara siswa melakukan E, A, dan L. 

Terlihat bahwa dalam contoh kasus memecahkan masalah  tersebut, pertama kali 

diberikan peta buta dan kemudian diberikan peta sebenarnya sebagai alat melihat 

kembali dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan (L). Metoda lain yang bisa 

dilakukan dalam mendorong penalaran spasial siswa seperti penerapan metoda (if-

then). Guru misalnya menyediakan topik seperti: perkembangan penduduk di 

kawasan pinggiran hutan, bencana yang menyebabkan kota terisolasi, 

pertumbuhan penduduk kota yang pesat dan sebagainya. Diskusi tentang topik ini 

akan mendorong siswa melakukan penalaran dengan melibatkan berbagai istilah 

spasial seperti membayangkan hubungan spasial, struktur spasial, fungsi spasial, 

memprediksi perubahan spasial dan membayangkan solusi spasial. Dalam hal ini 

bahan dan data-data untuk mendukung pembelajaran tersebut perlu di rencanakan 

dengan matang sebelum semester dimulai, misalnya pengumpulan data dari 

sumber-sumber  tertentu seperti internet, dan  dari instansi pemerintah  seperti PU, 

BPN, BPBD, Bappeda, BPS dll. Dalam hal ini kesungguhan menyiapkan bahan 

ajar perlu dilakukan. 
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Abstrak: Pemanfaatan SIG untuk identifikasi kebencanaan tanah longsor 

di DAS Sungai Bengkulu untuk mepresentasikan hasil pemodelan 

spasial tingkat resiko, kerentanan dan bahaya tanah longsor. Pemodelan 

spasial yang berkembang saat ini menunjukan angka-angka statistik dari 

perhitungan model matematis. Agar dapat diketahui sebaran secara 

kerungan (spatial) dan dapat diketahui hubunganya dengan parameter 

yang lain maka dibutuhkan SIG. Dengan manfaat SIG dapat diketahui 

secara keruangan daerah yang memiliki tingkat resiko, kerentanan dan 

bahaya tanah longsor di DAS sungai Bengkulu. Sehingga hasilnya dapat 

menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dan pengendalian 

kebencaan tanah longsor. Pengendalian dilakukan dengan melakukan 

pengakajian dan pemanfaatan SIG dalam perencanaan pembangunan 

yang sustaineble.  

Kata Kunci: SIG, Tanah Longsor, Perencanaan dan Pengendalian DAS     

 

PENDAHULUAN 

Bencana alam sebagai salah satu fenomena alam dapat terjadi setiap saat, 

dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan 

imaterial bagi kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Republik 

Indonesia, 2007). Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau  serangkaian  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  alam  antara  lain  

berupa  gempa  bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor (Sulistyo, 2016). Berdasarkan definisi tersebut maka potensi 

bencana adalah keadaan, atau kondisi alam yang memungkinkan terjadinya 

bencana. Misalnya kondisi tanah  yang labil dengan lereng yang curam 

adalah daerah yang rawan longsor, apabila terjadi cuaca ekstrim berupa curah 

hujan yang tinggi maka kemungkinan akan terjadi longsor. Peningkatan curah 

hujan berkorelasi positif terhadap kelembaban tanah sebelum terjadi longsor 

(Ponziani et.al., 2012;  Lepore, 2013). 

mailto:supriunihaz@gmail.com
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DAS sungai Bengkulu memiliki kondisi iklim yang sangat eksttrim. Yaitu 

dengan kondisi curah hujan yang tinggi hingga mencapai 3.118 mm/tahun 

(Supriyono, 2015). Curah hujan yang tinggi memicu terjadinya tanah longsor. 

Tanha longsor yang terjadi melalui proses peresapan air hujan oleh tanah dengan 

bagian bawah berupa lapisan kedap air yang akan menjadi bidang luncur (Purnama 

et.al., 2015). Selain itu topografi DAS sungai Bengkulu yang berbukit sehingga 

memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor.  Pengendalian bencana tanah 

longsor terlihat bahwa kebutuhan untuk memperoleh informasi dan peta kawasan 

rawan bencana untuk tiap jenis bencana sangatlah besar. Yang menjadi tantangan 

terbesar adalah bagaimana mendapatkan informasi atau peta tersebut secepat 

mungkin, lalu diinformasikan ke masyarakat untuk melakukan evakuasi dan 

tindakan penyelamatan lainnya. Pada keadaan demikian maka kehadiran teknologi 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) sangatlah berarti dan berperan dalam 

perencaan pembangunan yang sustainable, sehingga hasilnya menjadi master plen 

pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam penataan  keruangan berbasi 

dat spasial. Pendekatan yang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi 

dinilai lebih efektif dan efisien (Jatmiko et.al., 2014). Efektif dan efisien dari segi 

waktu, dana dan tenaga.  

DAS Sungai Bengkulu 

DAS Sungai Bengkulu memiliki peran penting bagi masyarakat di Kota 

Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Upaya pengelolaan DAS menempati 

posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung 

sustaineble development. Daerah di Catchment Area DAS Sungai Bengkulu 

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peranan penting perlindungan terhadap 

seluruh bagian DAS. Isu strategis yang paling esensial di DAS Bengkulu adalah 

krisis air baku. Isu ini mengemuka karena masyarakat desa/ kelurahan di sekitar 

aliran sungai Bengkulu dan konsumen PDAM Kota Bengkulu mengeluhkan 

kualitas air yang jelek dan kuantitas yang relatif kecil. Sebagai bagian dari 

kepedulian lingkungan hidup, kualitas air menjadi bagian yang penting dalam isu 

pengembangan sumber daya air. Kualitas air mencakup keadaan fisik, kimia dan 

biologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk kehidupan manusia 

(Asdak, 2014) 

Kondisinya saat ini dari hasil penelitian Supriyono (2016) adalah sebagai berikut 

(1) changes in critical land area is 1990 to 240.824 ha or equal 8.384%, in 2005 

to 306.202 ha or at 10.661%, in 2015 to 1114.189 ha or by 38.791% and in 2016 

with 1211.084 ha or equivalent to 42.164% of the total area of 2872.299 ha. and 

(2) Physical Condition Texture critical land and soil structure to be damaged by 

coal mining and (3). Influence coastal areas their physical shape changes occur in 

the vast river, meanders and estuaries Bengkulu River watershed are caused by 

the erosion and deposition rate as a result of coal mining upstream part of the 

river and waste coal mining activities along the river, sehingga DAS sungai 

Bengkulu perlu dlakukan kelestarianya.  
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Kelestarian fungsi DAS merupakan tujuan wajib yang harus diwujudkan. 

Tujuannya adalah untuk membuat desain penataan ruang dalam mitigasi bencana 

yang diakibatkan bencana hydrometeorology yaitu tanah longsor. Desain yang 

dibuat merupakan model penataan ruang yang dibangun berdasarkan atas data 

spasial dan prilaku masyarakat di DAS Sungai Bengkulu. Dengan adanya model 

penataan ruang berbasasis data spasial dan prilaku masyarakat terkait penggunaan 

lahan kawasan rawan longsor diharapkan dapat memperbaiki fungsi ekohidrologis 

dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terhadap master plen 

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengambil sebuah 

kebijakan melestarikan fungsi Catchment Area DAS Sungai Bengkulu.    

Permasalahan yang ada adalah sangat kompleks pada kondisi di DAS Sungai 

Bengkulu. Kondisinya adalah semakin tidak jelasnya tata batas dan zonasi/ 

pembagian blok kawasan tingkat bahaya longsor, belum adanya informasi secara 

spasial terhadap perubahan penyebaran dan perkembangan  permukiman  

(dinamika permukiman), belum diketahuinya rumusan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan tutupan lahan menjadi lahan permukiman, terutama 

faktor sosial masyarakat yang berperan langsung secara aktif mempengaruhi 

perubahan tutupan lahan menjadi lahan  permukiman  di Catchment Area DAS 

Sungai Bengkulu dan belum adanya arahan penataan penggunaan lahan kawasan 

rawan longsor yang berbasis bencana. Keberagaman potensi dan masalah yang 

harus dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat dan para stakeholder tidak 

dapat terlepas dari pengaruh faktor geografis seperti geologis, geomorfologis,  

iklim,  hidrologis,  tanah,  penutup  lahan  serta  aspek  sosial,  budaya,  dan 

ekonomi masyarakat (Suratman, 2012). 

Longsor merupakan bagian dari gerakan tanah yang tergolong pada gerakan 

massa (mass movement) yang sangat erat kaitannya dengan proses-proses alamiah 

pada suatu bentang alam. Tanah longsor mencerminkan ketidakstabilan landscape 

yang berkembang selama rentang waktu meteorologi dan geologi, dan mereka juga 

menimbulkan ancaman terhadap orang, properti, dan lingkungan (Iversona  et al 

2015). Secara umum longsor disebabkan oleh: (1) Lereng yang cukup curam 

sehingga massa tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah, (2) Lapisan 

dibawah permukaan tanah yang kedap air dan lunak sebagai bidang luncur, dan (3) 

Adanya cukup air di dalam tanah sehingga lapisan massa tanah yang tepat di atas 

lapisan kedap air tersebut menjadi jenuh. Longsor dikatakan sebagai bencana alam 

apabila terjadi dan menimpa  permukiman  masyarakat (Karnawati, 2005).  

Pada setiap kondisi fisik lahan yang berbeda akan menimbulkan tingkat 

bahaya longsor yang berbeda pula. Menurut Zuidam dan Concelado (1979), 

Utomo (1989), dan Hardiyatmo (2006) (dalam Hermon, 2015), karakteristik fisik 

lahan yang berpengaruh terhadap longsor adalah kembang kerut tanah, 

permeabilitas, tekstur tanah, kedalaman solum tanah, kemiringan lereng, bentuk 

lereng, panjang lereng, sebaran mata air tanah, kedalaman muka air tanah, saluran 

drainase, curah hujan, tipe penggunaan lahan, dan tingkat pelapukan batuan. 
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METODE PENELITIAN 

Memetakan dan menganalisis zona-zona tingkat kawasan bahaya longsor dan 

deteksi perubahan penggunaan lahan untuk  permukiman  secara spasial agar 

diketahui arah penyebaran permukiman  penduduk. Metode yang digunakan 

adalah analisis spasial dengan menggunakan Remote Seinsing dan GIS. Data 

remote seinsing dapat menghasilkan peta tingkat bahaya longsor ini sesuai dengan 

Ciampalini et.al (2015), yang didukung dengan data sekunder dan teknik survey 

dilanjutkan analisis untuk perumusan zona tingkat bahaya longsor  dengan model 

Paimin atau model MAFF-Japan dikombinasikan dengan model Zuidam dan 

Concelado (dalam Hermon, 2016). Kegunaan hasil lanjutan sebagai dasar untuk 

menentuan dinamika perubahan penduduk pada tren perubahan penggunaan lahan.  

1. Tingkat Longsor Model MAFF-Japan  (Zain, 2002)  

a. Perumusan peta penggunaan lahan lokasi penelitian. Rumusan peta 

penggunaan lahan dilakukan berdasarkan pada interpretasi Citra Landsat 

dengan alat analisis ENVI 4.5. Klasifikasi penggunaan lahan di analisis 

dengan teknik supervised classification, sehingga dirumuskan enam pola 

penggunaan lahan sementara, yaitu: 1) hutan, 2) kebun campuran, 3) 

semak, 4) lahan terbuka, 5) sawah, dan 6) pemukiman.  Survei lapang 

dilakukan untuk mengkoreksi ketepatan dan keakuratan hasil analisis citra 

dengan GPS, sehingga dihasilkan pola penggunaan lahan yang tepat dan 

akurat untuk dijadikan sebagai peta penggunaan lahan lokasi penelitian. 

Untuk mengeluarkan data atribut-nya di analisis melalui tools Vector 

(raster to vector) dan di analisis lanjut dengan GIS Arc View 3.3. Menurut 

Suwedi et al. (2006) proses pengolahan citra mengunakan perangkat 

analisis ENVI 4.5, yang mencakup: 1) koreksi radiometrik guna 

meminimalkan pengaruh tutupan awan, 2) koreksi geometrik untuk 

standarisasi citra ke dalam standar geodetik peta rupa bumi, 3) interpretasi 

dan klasifikasi jenis tutupan lahan, dan 4) konversi data citra ke dalam 

format vektor. Dari data yang sudah diperoleh dilakukan analisis dan 

simulasi model dengan perangkat analisis Arc GIS 10.1.  

b. Peta Bentuklahan Kota Padang skala 1:50.000 tahun 2005 (Bappeda 

Kabupaten bengkulu Tengah) di analisis dengan Arc GIS 10.1untuk 

mengeluarkan data atribut-nya. 

c. Peta Jenis Tanah Lokasi Penelitian skala 1:50.000 tahun 2005 (Bappeda 

Kabupaten bengkulu Tengah) di analisis dengan Arc GIS 10.1. untuk 

mengeluarkan data atribut-nya. 

d. Peta Curah Hujan Kota Padang skala 1:50.000 tahun 2005 (BMKG Pulau 

Baai Bengkulu) di analisis dengan Arc GIS 10.1. untuk mengeluarkan data 

atribut-nya. 

e. Peta Geologi Kota Padang skala 1:50.000 tahun 2005 (Bappeda Kabupaten 

bengkulu Tengah) di analisis dengan Arc GIS 10.1. untuk mengeluarkan 

data atribut-nya. 
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f. Peta Lereng Kota Padang skala 1:50.000 tahun 205 (Bappeda Kabupaten 

bengkulu Tengah) di analisis dengan Arc GIS 10.1. untuk mengeluarkan 

data atribut-nya. 

g. Peta Administrasi Kota Padang skala 1:50.000 tahun 2005 (Bappeda 

Kabupaten bengkulu Tengah Kabupaten bengkulu Tengah) di analisis 

dengan Arc GIS 10.1. untuk mengeluarkan data atribut-nya. 

2. Tingkat Bahaya Longsor Zuidam dan Concelado (1979) 

Tabel 1. Data untuk Menganalisis Tingkat Bahaya Longsor berdasarkan 

Zuidam dan Concelado (1979)  

No Jenis Data Jenis Informasi  Pengumpulan Data  

1 Solum Tanah Ketebalan solum tanah Survei lapang 

2 Tekstur Tanah Persentase tekstur  tanah Analisis laboratorium 

3 Struktur Tanah Tipe struktur tanah Survei lapang 

4 Bulkdensity Berat isi tanah Analisis laboratorium 

5 Permeabilitas Infiltrasi air Analisis laboratorium 

6 COLE 
Kembang kerut tanah Analisis 

Laboratorium 

7 Kemiringan Lereng 
Tingkat kemiringan 

lereng 
Survei lapang 

8 Panjang Lereng Panjang lereng Survei lapang 

9 Bentuk Lereng Bentukan lereng Survei lapang 

10 Ketinggian Relief 
Ketinggian dari muka 

laut 
Survei lapang 

11 Struktur Lapisan Batuan 
Tipe struktur pelapisan 

batuan 
Survei lapang 

12 
Tingkat Pelapukan 

Batuan 

Tingkat pelapukan 

batuan  
Survei lapang 

13 
Kriteria Kedalaman 

Pelapukan Batuan 

Tingkat kedalaman 

pelapukan batuan 
Survei lapang 

14 
Keterdapatan Mata Air 

Tanah 

Sebaran mata air 
Survei lapang 

15 
Kedalaman Muka Air 

Tanah 

Posisi muka air tanah 
Survei lapang 

16 Land Use Jenis land use Survei lapang 

17 Curah Hujan Dinamika curah hujan BMKG Pulau Baai  

Sumber:  Zuidam dan Concelado (1979); Cooke dan Doornkamp (1994) 

Analisis distribusi tingkat bahaya longsor menurut Zuidam dan Concelado 

(1979) dilakukan melalui survei lapang (Cooke dan Doornkamp, 1994), 

berdasarkan pada Peta Bahaya Longsor Model MAFF-Japan. Penelitian 

tingkat bahaya longsor dilakukan dengan metode survei berdasarkan pada Peta 

Tingkat Bahaya Longsor Model MAFF-Japan. Teknik penentuan titik sampel 

adalah stratified random sampling dengan stratum tingkat bahaya longsor 
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model MAFF-Japan. Pada masing-masing stratum ditentukan 2 titik sampel 

secara acak, dan masing-masing titik sampel dibuat profil tanah  yaitu:  

a. Zona tingkat bahaya longsor rendah 2 profil tanah 

b. Zona tingkat bahaya longsor sedang 2 profil tanah 

c. Zona tingkat bahaya longsor tinggi 2 profil tanah 

d. Zona tingkat bahaya longsor sangat tinggi 2 profil tanah. 

Tabel 2. Tabel Formula Kerentanan Tanah Longsor Paimin Modifikasi 
No. Parameter/Bobot Klasifikasi Kategori Skor 

1 ALAMI (60%)    

a. Hujan harian kumulatif 3 hari be- < 50 Rendah 1 

 rurutan (mm/3 hari) 50 - 99 Agak rendah 2 

 (25 %) 100 - 199 Sedang 3 

  200 - 300 Agak tinggi 4 

  > 300 Tinggi 5 

b. Lereng lahan (%) < 25 Rendah 1 

 (15 %) 25 - 44 Agak rendah 2 

  45 - 64 Sedang 3 

  65 - 85 Agak tinggi 4 

  > 85 Tinggi 5 

c. Geologi (Batuan) Dataran aluvial Rendah 1 

 (10 %) Perbukitan kapur Agak rendah 2 

  Perbukitan granit Sedang 3 

  Bukit batuan sedimen Agak tinggi 4 

  Bukit basal - Clay shale Tinggi 5 

d. Keberadaan sesar/patahan/gawir Tidak ada Rendah 1 

 (5 %) Ada Tinggi 5 

    2 MANAJEMEN (40 %)    

a. Penggunaan lahan Hutan alam Rendah 1 

 (20 %) Semak/Belukar/Rumput Agak rendah 2 

  Hutan/Perkebunan Sedang 3 

  Tegal/Pekarangan Agak tinggi 4 

  Sawah/Pemukiman Tinggi 5 

b. Infrastruktur Tidak ada Jalan Rendah 1 

 (Jika lereng < 25 % = skor 1) (15 

%) 

Memotong lereng/Lereng 

terpotong jalan 

Tinggi 5 

c. Kepadatan pemukiman < 2000 Rendah 1 

 (orang/km2) 2000 - 5000 Agak rendah 2 

 (Jika lereng < 25 % = skore 1) 5000 - 10000 Sedang 3 

 (5 %) 10000 – 15000 Agak tinggi 4 

  > 15000 Tinggi 5 

e. Kegempaan  Rendah 1 

 (5%)  Sedang 3 

   Tinggi 5 
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Dengan demikian, jumlah profil tanah untuk penelitian tingkat bahaya longsor 

menurut Zuidam dan Concelado (1979) adalah 8 profil tanah. Sampel tanah 

diambil pada setiap lapisan tanah, baik secara utuh (sampel tanah utuh) 

maupun secara tidak utuh atau komposit (sampel tanah tidak utuh) dan data 

lahan juga diambil pada masing-masing titik sampel. Analisis sifat-sifat tanah, 

baik melalui sampel tanah utuh ataupun sampel tanah komposit dilakukan di 

Laboratorium Tanah, Tanaman, dan Air Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

(BPTP) Sukarami, Solok Sumatera Barat. Data untuk menganalisis tingkat 

bahaya longsor Zuidam dan Concelado (1979) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Selain itu, tingkat bahaya longsor juga diketahui menggunakan Model Paimin 

seperti Tabel 2 (2009 dalam Purnama et.al., 2015).  

Model yang digunakan untuk menganalisis kerawanan bencana tanah longsor 

adalah model yang mengacu pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Skor Total = 0,25FH + 0,10FLL + 0,10FG + 0,05FKS + 0,05FK + 0,20FPL + 

0,15FI + 0,05FKP(1) 

 

Keterangan: 

FH : Faktor Hujan Harian maksimal 3 harian 

FLL   : Faktor Lereng Lahan 

FG     : Faktor Geologi 

FK     : Faktor Kegempaan 

FKS   : Faktor Keberadaan Sesar  

FPL   : Faktor Penggunaan Lahan  

FI       : Faktor Infrastruktur 

FKP   : Faktor Kepadatan Pemukiman 

Data yang digunakan untuk menentukan bahaya tanah longsor di DAS Sungai 

Bengkulu berbasis data spasial dengan menggunakan SIG dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Tabel 3. Nilai Skor dan Kategori Daerah Rawan Tanah Longsor 
 

No Skor Tertimbang Kategori 
1 > 

4,3 
Sangat Rentan/Sangat Rawan 

2 3,5 – 4,3 Rentan/Rawan 
3 2,6 – 3,4 Agak Rentan/Agak Rawan 
4 1,7 – 2,5 Sedikit Rentan/Sedikit 

Rawan 5 < 1,7 Tidak Rentan/Tidak Rawan 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan menjadi lahan  

permukiman  di Catchment Area DAS Sungai Bengkulu di analisis pada dua 

periode, yaitu periode tahun 1990-2000 dan periode tahun 2010-2016. Hal ini 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing faktor tersebut dalam 

periode tahun yang berbeda. Hasil penelitian zonasi tingkat bahaya longsor, 
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dinamika permukiman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan 

lahan menjadi lahan permukiman digunakan untuk merumuskan arahan kebijakan 

pengembangan  permukiman   pada kawasan rawan longsor di Catchment Area 

DAS Sungai Bengkulu. Menetukan Arahan Kebijakan Pengembangan  

Permukiman pada Kawasan Rawan Longsor dilakukan secara deskriptif, perioritas 

arahan kebijakan  dengan teknik analisis Analytical Hierarchy Proceses (AHP), 

dan strategi dikembangkan berdasarkan teknik Focus Group Discussion (FGD) 

Hermon (2016),  dengan stekholder kemudian dibangun basis data spasial area 

Pengembangan  Permukiman pada Kawasan Rawan Longsor di Catchment Area 

DAS Sungai Bengkulu. 

 
Gambar 1. SIG untuk Analisis Tanah Longsor (Sulistyo:2016) 
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Arahan kebijakan penggunaan lahan untuk pengembangan permukiman pada 

kawasan rawan longsor di Catchment Area bersifat anjuran yang dapat di gunakan 

untuk menyusun produk kebijakan permukiman pada kawasan rawan longsor di 

DAS Sungai Bengkulu. Arahan kebijakan ini disusun berdasarkan pada hasil 

penelitian zonasi kawasan tingkat bahaya longsor, dinamika permukiman, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan menjadi lahan 

permukiman di Catchment Area DAS Sungai Bengkulu. Selain itu, arahan 

kebijakan ini juga menggunakan data-data sekunder yang dikeluarkan oleh 

lembaga-lembaga terkait atau hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah 

disederhanakan.  Zona peruntukan kawasan untuk permukiman yang disusun 

berdasarkan peta tingkat bahaya longsor dengan peta tingkat kesesuaian lahan 

merupakan upaya untuk mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang dapat 

digunakan dan dikembangkan untuk permukiman.  

 

Pengendalian Tanah Longsor 

 

Untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor bisa dilakukan upaya  

memperbaiki kawasan lereng secara intensif, misalnya dengan mengokohkan 

permukaan tanah ke lapisan di bawahnya dengan melakukan pengecoran atau 

membangun sistem pengairan untuk mengurangi erosi air dan menjaga kestabilan 

tanah. Pembuatan tanggul atau bir tebing rawan longsor serta penguatan dengan 

rumput perlu dilakukan, terutama di lokasi-lokasi sarana umum. Memang tanah 

longsor tidak semata disebabkan oleh rusaknya lingkungan di daerah tersebut, 

namun rusaknya lingkungan ini akan memicu terjadinya longsor. Lahan miring 

rawan longsor yang terbuka akan lebih rentan terjadi longsor dan erosi. Curah 

hujan daerah atasan akan menjadi aliran permukaan (run of), dan akan 

menyebabkan tanah menjadi jenuh sehingga tanah menjadi tidak stabil lagi dan 

akan memicu terjadinya longsor.  Sehingga upaya penutupan tanah lahan atasan 

dengan penghijauan pelu dilakukan terutama di lahan-lahan bagian atas yang 

rentan longsor. Disamping itu, jenis tanah akan berpengaruh, misalnya tanah 

berlempung akan lebih rentan terhadap erosi dan longsor. 

 

Arah Pengendalian bencana tanah longsor dengan tehnik metode vegetatif 

digunakan jenis tanaman dengan sistem perakaran dalam (Purnama, 2015). 

Pemilihan jenis tanaman merupakan hal penting dan tidak dapat dikesampingkan. 

Akar yang digunakan harus mengikat agragat tanah serta rapat-rapat, kuat serta 

mampu tumbuh dengan cepat dan mempunyai daya hisap yang kuat. Vegetasi 

selain berfungsi mengahambat pelapukan, juga mengurangi tingkat erosi. Adapun 

urainya dapat di disajikan dalam tabel berikut  
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Tabel 4. Teknik Pengendalian Tanah Longsor 

Tingkat 

Longsor 

Penggunaan  Lahan 

Pemukiman Sawah Tegalan Hutan 

Longsor  Teknik Sipil dan 

vegetatif  

Teknik Sipil 

dan vegetative 

Teknik Sipil 

dan vegetatif 

Teknik 

Sipil dan 

vegetatif Retakan 

rekahan  

Teknik Sipil dan 

vegetatif   

Teknik Sipil dan 

vegetatif  

Teknik Sipil 

dan vegetatif  

Teknik Sipil 

dan vegetatif  

Belom 

Longsor  

Teknik Sipil dan 

vegetative 

  

Teknik Sipil  vegetatif  vegetatif  

Sumber: Paimin et al (2009) 

Berdasarkan uraian Paimin et. al (2009) dapat disimpulkan keuntungan 

penggunaan masing-masing tehnik pengendalian tanah longsor seperti terdapat 

pada tabel berikut : 

Tabel 5. Teknik Pengendalian Tanah Longsor 

Pengendalian  Skor 

Teknik Vegetatif  stabilisasi tanah dan lereng, meningkatkan 

kekeanekaragaman  fisik dan biologis, kestabilan 

ekosistem, meningkatkan kualitas  tanah, relatif 

murah, estetika, habitat baru Teknik Sipil  stabilisasi tanah dan lereng, estetik  
Teknik Integrasi  stabilisasi tanah dan lereng, saling menguntungkan 

anatar teknik sipil dan vegetatif efektif dari segi biaya 

dan efektif  
Sumber: Paimin et.al (2009) 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografi 

untuk pengendalian bencana tanah longsor adalah sebagai berikut : 

 

1. Bencana alam sebagai salah satu fenomena alam dapat terjadi setiap saat, 

dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan 

imaterial bagi kehidupan masyarakat. 

2. Bencana tanah longsor di DAS Sungai Bengkulu perlunya dilakukan 

pengkajian karena konsi fisik DAS terdegradasi sehingga menajdi plan dalam 

mengambil sebuah kebijakan 

3. Sistem Informasi Geografi untuk tanah longsor dengan model MAFF Jafan, 

Metode Zuidam dan Model Paimin 

4. Teknik Pengendalian Tanah longsor di DAS dengan teknik vegetatif, sipil dan 

teknik integrasi   
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Saran  

Saran dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut : 

1. Tulisan tentang SIG pada terapan ilmu di Daerah Aliran Sungai masih minim 

2. Teknologi kebencanaan terkait dengan SIG pada Formula t yang dibuat pada 

kondisi di lapangan membutuhkan kajian yang mendalam sehingga tigkat 

bencana longsor harapanya telah ada terapan sesuai dengan kondisi tiap 

karakteristik fisik dilapangan 

3. DAS merupakan fungsi yang fital bagi kehidupan manusia sehingga 

pengannanya harus terapan dan implementatif segera mungkin untuk 

dilakukan pengendalian tanah longsor di DAS Sungai Bengkulu 
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PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL  

UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN 

 

Febriandi 

 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat 

 

 

Abstrak: Ketersediaan data geospasial untuk perencanaan pariwisata 

berkelanjutan sangat diperlukan. Keterbatasan sumberdaya di daerah 

perlu di advokasi dan dilatih untuk bisa mewujudkan data geospasial 

yang handal dan terpercaya. Perlu kebijakan public untuk 

pengembangan pariwisata berupa formulasi, implementasi dan 

evaluasi kebijakan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. 

Kata Kunci: Pariwisata, Geospasial, Berkelanjutan 

 

PENDAHULUAN 

Pendekatan pembangunan berkelanjutan hanyalah sebuah gagasan bila tidak 

dijabarkan ke dalam tindakan yang dapat mengurangi persoalan-persoalan yang 

ditimbulkan oleh model pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pada tahun 

1992, dalam United Nation Conference on Environment and Development -the 

Earth Summit- di Rio de Janeiro, dirumuskan program tindak yang menyeluruh 

hingga abad ke-21 yang disebut Agenda 21, yang kemudian diadopsi oleh 182 

negara peserta konferensi termasuk Indonesia. Agenda 21 merupakan cetak biru 

untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan dari planet bumi dan merupakan 

dokumen semacam itu yang pertama mendapatkan kesepakatan internasional yang 

sangat luas, menyiratkan konsensus dunia dan komiment politik di tingkat yang 

paling tinggi. Dalam tataran kepariwisataan internasional, pertemuan Rio 

ditindaklanjuti dengan Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada 

tahun 1995 yang merekomendasikan pemerintah negara dan daerah untuk segera 

menyusun rencana tindak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata serta 

merumuskan dan mempromosikan serta mengusulkan Piagam Pariwisata 

Berkelanjutan.  Prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran dari piagam tersebut adalah: 

1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat 

didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil 

secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.  

2. Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan 

diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia.  

3. Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya 

masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk 

mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada 

pembangunan berkelanjutan.  
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4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan 

memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada projek-projek 

pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan. 

5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di 

masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan 

bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

6. Promosi/ dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan 

untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang 

pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan. 

8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan 

sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk 

transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan 

pengembangan program kerjasama internasional.  

 

Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata memiliki potensi yang sangat 

besar untuk mempengaruhi -negatif maupun positif- lingkungan, keadaan sosial 

dan ekonomi dunia. Agar pariwisata dapat secara efektif memberikan kontribusi 

yang positif, program tindak global Agenda 21 dan prinsip-prinsip pariwisata 

berkelanjutan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan perlu diterjemahkan ke 

dalam langkah-langkah nyata yang relevan bagi pariwisata. World Tourism and 

Travel Council (WTTC) bersama-sama dengan World Tourism Organization dan 

Earth Council kemudian menerjemahkannya ke dalam program tindak bagi 

industri perjalanan dan pariwisata yang disebut Agenda 21 untuk Industri 

Perjalanan dan Pariwisata.  

 

Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah: 

“Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi 

wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan 

meningkatkan kesempatan di masa depan. Pengertian tersebut mengarah pada 

pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian sehingga kebutuhan ekonomi, sosial 

dan estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, berbagai 

proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan berbagai sistem 

pendukung kehidupan”. 

  

Produk-produk pariwisata berkelanjutan adalah produk-produk yang 

dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan, masyarakat dan budaya 

setempat sehingga mereka terus menerus menjadi penerima manfaat bukannya 

korban pembangunan pariwisata. Selain itu, dokumen tersebut menyiratkan bahwa 

membuat perubahan ke arah pariwisata yang berkelanjutan memerlukan 

perubahan orientasi cara kerja yang fundamental dari dua pihak yaitu:  

 

1. Pemerintah dalam mengarahkan pembangunan pariwisata  

2. Usaha perjalanan dan pariwisata dalam menjalankan usahanya. Oleh 

karenanya, Dokumen Agenda 21 untuk Industri Perjalanan dan Pariwisata 
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menyarankan berbagai program tindak yang perlu dilakukan oleh kedua 

institusi tersebut. Agenda 21 sektor pariwisata dirumuskan ketika bangsa 

Indonesia menghadapi isu-isu good governance (tata pemerintahan yang baik), 

hak azasi manusia dan pengembangan manusia yang berkelanjutan sehingga 

isu-isu tersebut begitu mewarnai program tindak di dalam agenda 

pembangunannya.  

 

Agenda 21 Sektor Pariwisata Indonesia tidak hanya menganggap pariwisata 

berkelanjutan sebagai tanggung jawab dua pelaku utama dalam pariwisata: 

pemerintah dan usaha pariwisata. Tetapi melihat seluruh pihak -pemerintah, usaha 

pariwisata, LSM dan masyarakat, wisatawan yang terlibat dalam kepariwisataan 

mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan 

sehingga program tindak disusun untuk seluruh pelaku. Dalam kaitannya dengan 

tanggung jawab pemerintah, terjadi pergeseran wewenang yang cukup signifikan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga porsi yang cukup besar 

diberikan untuk program tindak bagi pemerintah daerah. Guna tercapainya 

pembangunan pariwisata berkelanjutan, setidak-tidaknya perlu dijalankan lima 

program sebagai berikut :  

 

1. Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dari 

semua stakeholder kepariwisataan, karenanya program tindak untuk 

mengembangkan landasan dan kerangka hukum yang tangguh, penegakan 

hukum, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan publik, 

pengembangan dan peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat, 

pengembangan sistem informasi pendukung pariwisata berkelanjutan menjadi 

program-program yang diprioritaskan.  

2. Pergeseran peranan pemerintah pusat dalam pembangunan pariwisata yang 

berisi tentang berbagai tindakan yang perlu dilakukan pemerintah pusat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pembangunan 

pariwisata dalam era otonomi daerah.  

3. Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata 

nasional yang berisi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan pemerintah 

daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penendalian 

pembangunan pariwisata agar berkelanjutan dalam era otonomi daerah.  

4. Kemantapan industri pariwisata yang berisi tindakan-tindakan yang perlu 

dilakukan usaha pariwisata dalam meningkatkan daya saingnya melalui 

peningkatan kehandalan dan kredibilitas, pengelolaan usaha secara 

berkelanjutan, penjalinan kerjasama diagonal, promosi nilai-nilai lokal dalam 

usaha pariwisata.  

5. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang 

berisi program tindak untuk menumbuhkan kepemimpinan lokal, 

pengembangan skema bantuan, pelembagaan partisipasi masyarakat, 

penciptaan kaitan ke depan dan ke belakang dengan usaha pariwisata, 

peningkatan kesempatan berwisata dan peningkatan kesadaran terhadap resiko 

pengembangan pariwisata.  
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Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan tidak sesederhana dan 

selinier yang disampaikan di atas. Gagasan pembangunan berkelanjutan secara 

simultan dan sporadik telah ditanggapi sejak dini oleh berbagai pihak yang terkait 

dengan pariwisata di berbagai belahan dunia. Kesadaran terhadap persoalan-

persoalan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang ditimbulkan oleh model 

pembangunan dan praktek kegiatan wisata yang biasa/ massal mendorong 

beberapa pelaku pariwisata untuk membuat produk-produk yang lebih ramah 

lingkungan, sosial dan budaya, sehingga muncullah berbagai produk pariwisata 

bentuk baru seperti ecotourism, alternative tourism, appropriate tourism, culture 

tourism, adventure tourism, green tourism, soft tourism, wildlife 

tourism, communitiy based tourism, dan lain sebagainya sebagai jawaban atas 

praktek pariwisata massal. Untuk menjamin bahwa produk-produk yang 

ditawarkan usaha dan destinasi pariwisata betul betul ramah lingkungan dan 

berkelanjutan dan mudah dikenali pasar yang menginginkan produk tersebut, 

beberapa negara telah mengembangkan berbagai skema penilaian dan sertifikasi 

terhadap komponen produk wisata mulai dari daya tarik nasional: (1) Blue 

Flag untuk pantai, (2) Green Leaf, untuk akomodasi, (3) Green Suitcase untuk 

biro perjalanan, (4) Green Globe untuk kawasan wisata dan destinasi.  

Sementara itu WTO mengembangkan indikator untuk pembangunan/ 

pengembangan pariwisata berkelanjutan (Indicators of Sustainable development 

for Tourism Destinations), yang merupakan bukti komitmennya untuk 

mendukung Agenda 21, sebagai kelanjutan dari disusunnya Agenda 21 Sektor 

Pariwisata bersama WTTC dan EC pada tahun 1995. Indikator yang dapat dipakai 

untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu destinasi wisata adalah :  

 Kesejahteraan (well being) masyarakat tuan rumah 

 Terlindunginya aset-aset budaya  

 Partisipasi masyarakat  

 Kepuasan wisatawan  

 Jaminan kesehatan dan keselamatan  

 Manfaat ekonomik  

 Perlindungan terhadap aset alami  

 Pengelolaan sumber daya alam yang langka 

 Pembatasan dampak  

 Perencanaan dan pengendalian pembangunan  

Indikator ini dapat diartikan sebagai arah kemana program pembangunan 

pariwisata harus dilakukan atau ukuran keberhasilan yang harus dicapai, jadi 

bukan banyaknya jumlah pengunjung. Untuk itu perlu penjabaran ke dalam 

program tindak (action plan) yang lebih rinci. Hal ini telah dilakukan di beberapa 

provinsi di tanah air, walaupun secara keseluruhan (comprehensive), diperlukan 

penelitian yang lebih seksama.  
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Pengertian Data, Informasi Geospasial Dan Informasi Geospasial Tematik 

1. Data Geospasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi geografis, dimensi 

atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam dan/atau buatan manusia yang 

berada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi. 

 

2. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengemabilan 

keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang 

kebumian. Informasi geospasial dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a.  Informasi Geospasial Dasar adalah penyajian informasi geospasial 

mengenai obyek yang dapat dilihat secara langsung, atau diukur dari 

kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu 

relatif lama. 

b. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang 

menyajikan satu atau lebih tema tertentu (berkaitan dengan unsur muka 

bumi) yang dibuat dengan mengacu pada informasi geospasial dasar. 

3. Informasi Geospasial Tematik 

Pembangunan Informasi Geospasial Tematik wajib mengacu pada Informasi 

Geospasial Dasar. Di dalam pembuatan Informasi Geospasial Tematik, 

pembuat dilarang mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian 

Informasi Geospasial Dasar, dan/atau membuat skala Informasi Geospasial 

Tematik lebih besar dari skala Informasi Geospasial Dasar yang menjadi 

acuannya. Informasi Geospasial Tematik dapat diselenggarakan oleh Instansi 

Pemerintah (pusat dan daerah), dan/ atau setiap orang. Instansi pemerintah di 

dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik harus berdasarkan 

tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Instansi pemerintah di dalam penyelenggaraan 

Informasi Geospasial Tematik dapat bekerjasama dengan Badan Informasi 

Geospasial (BIG). Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik oleh setiap 

orang hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah. Badan Informasi Geospasial dapat menyelenggarakan 

Informasi Geospasial Tematik dalam hal Informasi Geospasial Tematik yang 

belum diselenggarakan oleh instansi pemerintah. 

Ketersediaan Data Geospasial untuk Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan 

Ketersediaan data geospasial akan sangat membantu pembuat keputusan 

dalam melakukan tindakan bagi pengembangan pariwisata  itu sendiri, baik dalam 

tahap formulasi kebijakan seperti kajian lokasi pengembangan, manajemen 

pariwisata, implementasi kebijakan yang terkait dengan tindakan, dan evaluasi 

kebijakan. Adanya data geospasial yang baik maka pemerintah dan pengembang  

akan memiliki data tentang status dan kepemilikan tanah yang benar dan detil, 

sehingga memudahkan perencanaan kawasan pariwisata itu sendiri ataupun 

monitoring pelaksanaan pembangunan oleh pengambil kebijakan. Selain itu, basis 
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data geospasial yang benar memudahkan pengembangan wilayah pariwisata, baik 

dalam bentuk zonasi, kerawanan bencana, daya dukung di kemudian hari. 

Pendekatan partisipatif, khususnya dalam hal perencanaan dan pemetaan 

pariwisata, adalah pekerjaan pemetaan tanah yang dilakukan untuk menyepakati 

kepemilikan asal oleh warga bekerjasama dengan pihak lain baik swasta ataupun 

organisasi pemerintah (BRR, 2005). Setiap persil tanah dinyatakan oleh pemilik 

atau saksi-saksi yang diketahui oleh wali nagari (kepala desa) dan mukim (kepala 

jorong). Peta perencanaan kawasan pariwisata yang dihasilkan merupakan hasil 

kesepakatan di antara masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peta 

perencanaan dengan fasilitator atau bantuan pihak konsultan. 

Masalah kurang akuratnya data geospasial untuk perencanaan kawasan 

pariwisata menjadi kendala utama setelah ketersediaan data. Ketidak akuratan 

data mereka pada umumnya adalah pada data kontur dan beberapa layer topografi 

(seperti jalan, sungai dan batas administrasi), sementara data persil mereka cukup 

detil. Dalam kasus ini, registrasi data mereka ke peta dasar topografi skala 1:2.000 

dan proses tumpang tindih dengan foto udara membantu meminimalkan 

kesalahan. 

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan data dan 

informasi spasial nasional pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah, 

walaupun dalam pelaksanaannya melibatkan pihak non pemerintah (swasta). 

Pengelolaan data dan informasi spasial yang dilaksanakan pemerintah maupun 

swasta masih dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan 

sektornya masing-masing, sehingga menimbulkan kesan berjalan sendiri-sendiri 

dan kurang koordinatif. Akibat dari hal ini adalah daya guna data dan informasi 

spasial tersebut terbatas pada instansi masing-masing dan sekaligus membatasi 

pemanfaatannya bagi multi pengguna.  

Disisi lain, oleh karena berbagai hal seperti: kondisi geografis, keterbatasan 

dana, teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain, mengakibatkan penyediaan 

data dan informasi spasial belum sepenuhnya mencakup keseluruhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah lain yang timbul sampai 

saat ini berkaitan dengan penyediaan data dan informasi spasial tersebut antara 

lain:  

1. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mendukung sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi 

2. Peninjauan kembali pemberlakuan security clearence 

3. Data yang ada masih belum mudah diakses, dipertukarkan dan digunakan 

bersama 

4. Kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Survei dan Pemetaan masih 

kurang sinergis 

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidang Survei 

dan Pemetaan terutama di daerah.  
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Peran pihak non pemerintah dalam pengadaan dan pengelolaan data dan 

informasi spasial nasional perlu ditingkatkan melalui kebijakan Public Private 

Partnership. Dalam hal ini pihak swasta tidak hanya semata-mata melaksanakan 

program–program pemerintah, tetapi perlu tindakan proaktif dalam 

implementasinya namun masih dalam kerangka dan batasan yang ditetapkan oleh 

pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur topografi 

dalam pemetaan dan perencanaan pariwisata, sebagaimana tertulis dalam 

dokumen pedoman teknis perencanaan kawasan menjadi keharusan. Hanya yang 

menjadi kendala para pelaksana pekerjaan perencanaan kawasan pariwisata bahari 

adalah data topografi tidak selalu tersedia dan mereka tidak menyiapkan anggaran 

khusus untuk itu. Beberapa NGO melaksanakan pengukuran sendiri, seperti yang 

dilakukan LOGIKA untuk beberapa kawasan. Meskipun menurut mereka, sering 

kali hasil pengukuran tersebut tidak digunakan karena jadwal penyelesaian 

pengukuran tidak pas dengan batas akhir kegiatan perencanaan kawasan yang ada 

dalam jadwal mereka. 

Peran Data Geospasial untuk Perencanaan Makro 

Perencanaan pariwisata membutuhkan informasi geospasial. Aturan-aturan 

mengenai informasi geospasial telah diatur oleh Undang-Undang Informasi 

Geospasial (UU-IG) yang telah disahkan di tahun 2011. Undang-Undang 

Informasi Geospasial (UU-IG) ini merupakan aturan yang mengatur tata cara 

dalam pembuatan serta penyajian informasi geospasial. Informasi geospasial 

adalah informasi tentang aspek fisik dan administratif dari sebuah objek geografis. 

Aspek fisik di sini mencakup bentuk anthropogenic dan bentuk alam. Pada bentuk 

anthropogenic terkandung di dalamnya fenomena budaya seperti jalan, rel kereta 

api, bangunan, jembatan, dan sebagainya. Bentuk alam adalah sungai, danau, 

pantai, daratan tinggi, dan sebagainya. Untuk mempercepat proses Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) wilayah diperlukan sebagai acuan spasial bagi kegiatan 

pengembangan sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, salah satu program utama 

pemerintah daerah adalah penyusunan RTRW skala makro, baik kota ataupun 

kabupaten, bahkan beberapa NGO melakukan penyusunan tata ruang kecamatan 

dan perencanaan lingkungan (ADB, 2006). Sebagaimana penyusunan tata ruang 

mikro pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan partisipatif, 

maka dalam penyusunan tata ruang makro juga dilakukan dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan partisipasi dari masyarakat 

sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. 

Berbekal berbagai dokumen, telah disusun revisi RTRW untuk beberapa 

kota dan kabupaten. Rencana tata ruang merupakan upaya untuk 

mengintegrasikan berbagai macam sumber daya di suatu wilayah/kota ke dalam 

suatu deliniasi wilayah perencanaan. Artinya komponen-komponen tata ruang di 

dalam wilayah perencanaan harus terintegrasi. Di samping itu, wilayah 

perencanaan juga harus terintegrasi dengan rencana yang hirarkinya lebih tinggi. 

Dalam perencanaan kota misalnya, selain harus memperhatikan komponen tata 

ruang yang ada di wilayahnya, juga harus memperhatikan peranannya dalam 
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lingkup yang lebih luas agar dapat menciptakan sinergi dengan rencana-rencana 

spasial lainnya. 

Peran data geospasial dalam perencanaan makro sangat vital, karena 

memberikan dasar bagi pengembangan kawasan pariwisata. Umumnya data 

geospasial yang digunakan adalah skala 1:10.000 untuk perencanaan tata ruang 

Kecamatan, dan skala 1:50.000 untuk perencanaan Kabupaten. Kendala utama 

kegiatan perencanaan tata ruang relatif sama yaitu ketersediaan data khususnya 

data digital terutama untuk perencanaan tata ruang detil.  

Data-Data Umum dalam Perencanaan Pariwisata 

Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata 

maka perlu penataan data dan informasi pariwisata sebaik-baiknya agar 

masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh dengan cepat, akurat dan dapat 

disebarluaskan dengan mudah. Ada berbagai cara untuk penataan informasi 

tersebut. Kalau jaman dulu informasi disebarluaskan dari mulut ke mulut, 

kemudian melalui radio, surat kabar, televisi dan media informasi lainnya maka 

sekarang dengan kemajuan di bidang Teknologi Informasi ada beberapa sarana 

baru yang lebih mempercepat penyebarluasan informasi. 

Kesiapan dari sistem pengelola data merupakan hal penting, maka 

sumberdaya yang membangun struktur sistem informasi ini harus benar-benar 

mengerti kebutuhan pengguna data tersebut, karena informasi pariwisata memiliki 

karakteristik data yang sangat beragam seperti objek dan daya tarik, data hotel, 

data sarana transportasi, dan data-data fasilitas lain, hingga ke data statistik seperti 

jumlah wisatawan dan pemandu wisatanya, perlu dikelola secara terintegrasi. 

Data-data ini juga sangat dinamis, sehingga kompleks dalam pemilahannya, serta 

harus diperhatikan masalah keakuratan atau kebenaran datanya. Kegunaan dari 

setiap data juga harus diperhatikan berdasarkan segmen pasar penggunanya. 

Berikut data-data yang umumnya dibutuhkan dalam Perencanaan Pariwisata : 

1. Data Rencana Pengembangan  

a. Kebijakan pembangunan, arah pembangunan & pengembangan wilayah; 

wilayah perencanaan & wilayah yg lebih luas (mikro-makro).  

b. Karakteristik kepariwisataan di daerah; ideologi, politik, sosial-budaya, 

hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan.  

c. Ketersediaan daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas dan komunitas, 

regulasi & kebijakan, sumber daya manusia, manajemen, dan informasi 

d. Segmen Pasar: Wisman dan/ atau Wisnus 

2. Data Wisatawan  

a. Jumlah Kunjungan (wisnus, wisman)  

b. Jumlah Perjalanan (wisnus, , wisman)  

c. Jumlah Pengeluaran (wisnus, wisman) 
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d. Pendapatan Devisa (wisman) 

e. Profil Wisatawan 

1) Tinjauan geografis: daerah asal & tujuan Wisata 

2) Tinjauan Demografis : jenis kelamin, umur, pekerjaan, dsb 

3) Tinjauan Psikografis: minat, tujuan, dan sasaran berwisata 

4) Tinjauan Perilaku: kepuasan & pengalaman berwisata. 

 

3. Data Industri Pariwisata 

a. Database Hotel & Akomodasi,  

b. Database Agen & Biro Perjalanan Wisata.  

c. Database Usaha Jasa Makan & Minum 

d. Database Jasa Konsultan 

e. Database Jasa Transportasi 

 

4. Data Destinasi Pariwisata 

a. Fokus (tematik/ clustering) 

b. Lokus/tempat 

c. Daya Tarik (alam, budaya, minat khusus) 

d. Fasilitas (hotel, restoran, biro perjalanan dsb) 

e. Aksesibilitas (transportasi) 

f. Komunitas (penduduk yang berada di sekitar daya tarik wisata) Kebijakan 

& Regulasi 

g. Manajemen Destinasi 

h. Komunikasi & Informasi. 

 

5. Analisis 

a. Kebijakan pembangunan yang ada (sektoral & regional) 

b. Potensi kewilayahan; untuk mengetahui potensi wilayah dalam 

mendukung pengembangan pariwisata 

c. Aspek ketersediaan (supply) dan perhitungan kebutuhan pengembangan 

d. Aspek pasar dan proyeksi wisatawan. 

 

6. Hasil Analisis 

a. Pengembangan Pemasaran 

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata 

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

d. Pengembangan Kelembagaan 

e. Pengembangan Tata Ruang Pariwisata 

f. Pengembangan Lingkungan (alam & budaya) 

g. Pengembangan Investasi 
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KESIMPULAN 

1. Ketersediaan data geospasial untuk perencanaan pariwisata berkelanjutan 

sangat diperlukan  

2. Keterbatasan sumberdaya di daerah perlu di advokasi dan dilatih untuk bisa 

mewujudkan data geospasial yang handal dan terpercaya. 

3. Perlu kebijakan public untuk pengembangan pariwisata berupa formulasi, 

implementasi dan evaluasi kebijakan untuk mewujudkan pariwisata 

berkelanjutan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Endit, Ny. S. 1990. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. PT Pandnya 

Paramita: Jakarta 

 

Oka A. Yoeti. 1997. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya 

Paramita: Jakarta 

 

Spilene, JJ. 1987. Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya. Kanisius: 

Yogyakarta 
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UPAYA PENINGKATAN KECERDASAN SPASIAL PESERTA DIDIK  

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS MELALUI TEKNOLOGI   

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 

Yuli Astuti 

 

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Geografi  

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 

e-mail: geoyuli@student.upi.edu 

 

 

Abstrak: Kecerdasan spasial merupakan keterampilan yang 

berhubungan dengan konfigurasi spasial. Kondisi di masyarakat 

menunjukkan lemahnya kecerdasan spasial, karenanya perlu 

meningkatkan kecerdasan spasial. Geografi sangat berhubungan 

dengan kecerdasan spasial. Google Earth merupakan mesin pencarian 

yang mensimulasikan tampilan bumi yang bersumber dari satelit 

maupun foto udara. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat 

hubungan antara penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan 

peningkatan kecerdasan spasial. Untuk lebih memudahkan dan 

mengikuti zaman, Google Earth sebagai salah satu aplikasi yang 

menerapkan teknologi SIG dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

meningkatkan kecerdasan spasial. 

Kata Kunci: Kecerdasan Spasial, Pembelajaran, Sistem Informasi  

Geografis, Google Earth 

 

PENDAHULUAN 

Teori kecerdasan ganda diperkenalkan oleh Howard Gardner ini 

mengemukakan bahwa tiap manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda-

beda.Teori kecerdasan ganda telah berkembang luas di berbagai belahan 

dunia.Menurut Gardner (2000, dalam Feldman, 2012: 347) terdapat delapan 

kecerdasan yakni kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan 

logika matematika, kecerdasan linguistik, kecerdasan kecerdasan spasial, 

kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecedasan naturalis.Salah satu 

dari kecerdasan ganda tersebut adalah kecerdasan spasial.Kecerdasan spasial 

merupakan keterampilan yang berhubungan dengan konfigurasi spasial, biasanya 

dimilikioleh seniman dan arsitek. Contoh kasus penduduk asli di Negara Trukese 

mengarungi lautan tanpa peralatan. Diperjalanan navigator harus menggambarkan 

secara mental (mental mapping) pulau yang akan dituju saat melewati rasi bintang 

tertentu sekaligus memperhitungkan daerah-daerah yang telah dilewati, proporsi 

sisa perjalanan dan koreksi lainnya terkait kondisi spasial.  
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Menurut Wacholtz (2004: 2) setiap orang mempunyai kecerdasan spasial 

pada level tertentu seperti yang mereka memiliki kecerdasan logika, musical, 

ataupun kecerdasan matematik. Sayangnya menurut verbal National Academy of 

Sciences (2006: 12) kecerdasan spasialini belum begitu dikenali dan disusun 

sepeti kecerdasan logika matematik, ataupun kecerdasan kecerdasan. Devlin 

(Wacholtz, 2004: 2-3) membagi kecerdasan spasial dalam tiga kategori yaitu 

mentalrotation yakni kemampuan untuk me-rotate atau memutar suatu obyek 

dalamsatu pikiran. Kategori kedua yaitu spatial manipulation (manipulasi spasial) 

yakni kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu terhadap suatu obyek 

dalam satu pikiran. Kategori ketiga melibatkan bentuk yang kompleks dan 

membuatnya menjadi bentuk yang lebih sederhana dari bentuk sebelumnya. 

Ada banyak disiplin ilmu yang memerlukan kecerdasan spasial seperti Ilmu 

Koomputer, Geografi, Matematika dan lain-lain. Peserta didik yang mempunyai 

level kecerdasan spasial yang rendah akan merasa kesulitan saat mempelajari 

mata pelajaran tersebut. Menurut Wacholltz (2004: 5) untuk menyampaikan suatu 

konsep baru, guru dapat mengkombinasikan antara tulisan dan grafis dengan 

penjelasan teks yang detail. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan spasial 

yang tinggi dapat menggunakan grafis untuk menerima materi sedangkan peserta 

didik yang mempunyai kecerdasan spasial rendah dapat menggunakan teks tulisan 

untuk membantu memahami isi grafik. Ada hubungan antara kecerdasan spasial 

dengan kemampuan untuk memahami dan melakukan instruksi dari teks ataupun 

grafik. Hubungan ini akan membantu dalam mengembangkan kecerdasan spasial 

pada peserta didik di lapangan. 

Menurut International Declaration on Research in Geography Education 

(2015: 1) pembelajaran Geografi mempelajari tentang bumi, lingkungan alam dan 

fisiknya, aktivitas manusia dan perubahan sosial hubungan dan interaksinya serta 

dampaknya dari skala lokal ke skala global dan menggunakan banyak 

keterampilan menggunakan pemetaan serta fieldwork. Menurut Maryani (2009: 

10) fungsi pelajaran Geografi adalah mengembangkan pengetahuan mengenai 

pcla-pola keruangan dan proses yang berkaitan, mengembangkan keterampilan 

dasar dalam memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan dan  

menerapkan pengetahuan Geografi, serta menumbuhkan sikap, kesadaran dan 

kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya serta toleransi terhadap 

keragaman sosial budaya. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Geografi merupakan salah satu 

bidang studi yang memerlukan kecerdasan spasial dari perserta didik.Kondisi di 

lapangan masih sering kali dijumpai lemahnya kecerdasan spasial dari 

masyarakat. Contohnya berdasarkan laporan Pratomo (2013) pada kasus salah 

penyebutan nama lokasi kejadian kebakaran hutan di Riau tahun 2013 yang 

dilakukan oleh presiden ke-enam Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 

yang menyebutkan bahwa lokasi kejadian bencana alam di Kepulauan Riau bukan 

Riau. Padahal kejadian kebakaran hutan sebenarnya terjadi di Riau bukan 

Kepulauan Riau. Demikian pula laporan Widianto (2014) saat terjadi bencana 
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longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Desember 2014, Menteri Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat itu, Puan Maharani melalui akun 

twitter beliau mengucapkan bahwa Banjarnegara terletak di Jawa Barat. Tentu 

saja hal ini menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak, pasalnya diposisi beliau-

beliau yang menjabat sebagai seorang presiden dan menteri semestinya dituntut 

untuk mempunyai pengetahuan wawasan nusantara termasuk nama geografis 

Indonesia.  

Kasus lain adalah dalam tulisan Somantri (2015: 74) pada peristiwa jatuhnya 

Pesawat Air Asia pada 28 Desember 2014, berkali-kali media massa 

memberitakan posisijatuhnya pesawat adalah di Selat Karimata dekat Pangkalan 

Bun (ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah). Hal 

ini menunjukkan kesalahan penyebutan lokasi kerena Selat Karimata 

menghubungkan antar Pulau Belitung dengan Pulau Kalimantan, sedangkan 

Pangkalan Bun terletak di Kalimantan Tengah yang berhadapan dengan Laut 

Jawa. 

Rendahnya pengetahuan warga Negara terhadap wilayah juga tak hanya 

terjadi di Indonesia tetapi juga di wilayah lainnya. Menurut Tim Survey 

Geographic Literacy (RoperASW, 2002: 1) menyatakan bahwa pengetahuan 

Geografi yang luas dan terintegrasi merupakan isu kritis dalam dunia global. 

Kritis dalam memahami dunia internasional seperti pemahaman lokasi bisnis, 

keanekaragaman budaya, penggunaan sumberdaya dan perlindungan lingkungan. 

Anak-anak di setiap bangsa semestinya harus mempunyai keterampilan Geografi 

seperti lokasi suatu tempat, dan mengerti kejadian aktual yang tengah terjadi, 

mengembangkan sudut pandang spasial dan mempelajari bagaimana 

menggunakan alat Geografi melalui peta dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Peta dapat didefinisikan sebagai representasi dalam tampilan grafis dari 

dunia nyata. Representasi ini selalu berupa abstraksi dari dunia nyata karena dunia 

nyata mempunyai kenampakan yang sangat kompleks yang tidak mungkin untuk 

direpresentasikan seutuhnya, sebagai contoh kondisi topografi yang ada di dunia 

nyata yang berupa tiga dimensi direprentasikan dalam bentuk dua dimensi. 

Kemajuan teknologi telah berdampak luas pada berbagai bidang termasuk dalam 

bidang Geografi. Sejalan dengan majunya teknologi, saat ini peta pun mengalami 

perkembangan bentuk dari peta tradisional yang menggunakan kertas menjadi 

peta elektronik (e-map). Peta dalam bentuk eletronik e-map saat ini lebih 

memberikan gambaran yang lebih menarik mengenai kenampakan muka bumi 

dari pada peta konvensional yang suadah ada karena e-map mampu 

mengambarkan kondisi nyata (virtual) dan bisa juga menyajikan dalam bentuk 

tiga dimensi. 

SIG menurut Encyclopaedia Britannica (2009), Harvey (2008) dan Prahasta 

(2009: 116-117) merupakan suatu sistem informasi yang mempunyai kemampuan 

untuk menangani data yang bereferensi geografis: (1) masukan, (2) manajemen 

data (penyimpanan dan pemanggilan data), (3) analisis dan manipulasi data, dan 
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(4) keluaran dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer. SIG dapat merepresentasikan suatu model “real world” (dunia nyata) di 

atas layar monitor komputer sebagaimana lembaran-lembaran peta dapat 

merepresentasikan dunia nyata di atas kertas. Walaupun demikian, SIG memiliki 

kekuatan lebih dan daya fleksibitas daripada peta konvensional. Menurut Prahasta 

(2009: 129) peta mengorganisasikan unsur-unsurnya berdasarkan lokasi masing-

masing, maka peta sangat baik dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang 

dimiliki oleh unsur-unsurnya . 

Salah satu portal e-map adalah Google Earth yang merupakan sebuah mesin 

pencarian yang mensimulasikan birds eyes view bumi dari luar angkasa mauun 

dari foto udara dan sumber lainnyadi mana penggunanya dapat memperbesar atau 

memperkecil tampilan yang diinginkan pada lokasi yang dituju. Google Earth 

menggunakan SIG untuk membuat tampilan dari planet dalam bentuk peta tiga 

dimensi, untuk menampilkan hasil pencarian dalam skala geografis yang kecil 

yang menampilkan kondisi seperti di dunia nyata. Untuk saat ini e-map dinilai 

lebih interaktif daripada peta konvensional. Menurut Pidwirny (2006) peta sangat 

identik dengan pelajaran Geografi. Dalam IGU CGE International Declaration on 

Research in Geography Education (2015: 15) menyebutkan salah satu contoh dari 

kajian dalam pembelajaran Geografi adalah aplikasi teknologi geospasial dalam 

pembelajaran termasuk perubahan dan pengembangan peta, fotografi, dan 

teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan lainnya. Dalam Kurikulum 2013 

revisi 2016 peta juga termasuk dalam ruang lingkup yang dipelajari dalam 

Geografi bersama dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan citra 

penginderaan jauh yang diajarkan di kelas XII IPS. Menurut Beane (1993, dalam 

Broda & Baxter, 2003: 159) di tataran sekolah menengah sebagaian besar guru 

lebih menyukai kurikulum yang terintegrasi, seingga peserta didik dapat 

penerapan ilmu yang ia pelajari dengan permasalaan yang terjadi. Ini penting bagi 

peserta didik karena akan menjadi bekal bagi mereka dalam mengadapi masalah 

di keidupan nyata. Penggunaan teknologi SIG ataupun GPS akan membantu 

mereka dalam memecakan masalah yang mereka hadapi. Makalah ini ditulis untuk 

membahas bagaimana pemanfaatan SIG untuk meningkatkan kecerdasan spasial 

melalui pembelajaran Geografi pada Sekolah Menengah Atas yang disusun 

dengan metode studi literatur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecerdasan Spasial 

Menurut Reber's (1985, dalam Lei et.al., 2009: 1272) kecerdasan spasial 

merupakan salah satu fungsi kognitif yang mendukung rotasi mental manusia, 

pekerjaan visual spasial dan orientasi obyek dalam ruang. Linn dan Petersen 

(1985, dalam Lei et.al., 2009: 1272) menyebutkan ada tiga kategori dalam tes 

spasial yakni persepsispasial (kemampuan untuk menentukan rotasi mental 

meskipun mengalihkan informasi), visualisasi spasial (kemampuan untuk 

memanipulasi informasi spasial yang kompleks untuk memberikan solusi terkait 
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suatu masalah dan rotasi mental (kemampuan mental untukmerotasi atau memutar 

bentuk dua dimensi menjadi tigadimensi tanpa bantuan alat.  

Ada kekurangan apabila pendekatan faktor analisis digunakan sebuah 

kelompok dan mendefinisikan kemampuan spasial. Kekurangan dalam 

penerimaan definisi kemampuan spasial dapat pula menggunakan beberapa jenis 

tes psikometrik untuk menganalisis. Pendekatan psikometrik seringkali diperlukan 

dalam tugas seperti rotasi mental dari bentuk, menyelesaikan jaringan jalan yang 

ruwet, dan menemukan cara untuk mengukur kemampuan spasial. Dengan kata 

lain menggambarkan manipulasi dalam bentuk visual pada skala kecil 

berhubungan dengan tubuh jika dibandingkan perpindahan lokasi spasial dari 

seseorang dan orientasi dalam skala yang besar. Rotasi mental sangat cocok 

digunakan untuk fungsi kognitif dalam mengolah alat dasar SIG seperti Google 

Earth. Fungsi ini termasuk membangun representasi peserta didik dari kondisi 

global dan informasi geografis, mempertahankan representasi yang berkualitas 

dari peserta didik dan menampilkan transformasi spasial sebagai referensi. 

Kecerdasan spasial berkaitan dengan kemampuan berpikir keruangan. 

Menurut Bintarto (1991: 5) berpikir keruangan meliputi pola persebaran gejala 

atau fenomena dipermukaan bumi (spatial patterns), keterkaitan antar gejala atau 

fenomena (spatial system), dan perkembangan atau perubahan yang terjadipada 

gejala tersebut (spatial process). Menurut National Research Council (2006: 3) 

berpikir keruangan dapat dipelajari dan diajarkan pada setiap tingkat pendidikan. 

Berpikir spasial terdiri dari tiga komponen yaitu konsep ruang, alat atau sarana 

untuk menggambarkan spasial dan proses pemikiran. Menurut Lee dan Bednarz 

(2006, dalam GI Learner, 2016: 7) menggambarkan berpikir spasial tersusun dari 

kombinasi tiga komponen yang saling berkaitan yakni the nature of space, the 

methods of representing spatial information, dan the procesess of spatial 

reasoning. Bednarz (2005, dalam GI Learner, 2016: 7) berpikir spasial sebagai 

katalis untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, dan 

sebagai jalan berpikir sesuai dengan bidang keilmuan. Menurut Goodchild (2006, 

dalam GI Learner, 2016: 7) dan RoperASW (2002: 1) berpikir spasial merupakan 

bentuk fundamental dari kecerdasan yang dibutuhkan dalam masyarakat modern, 

sebagai keterampilan dasar dan esensial yang semestinya diajarkan dalam 

pendidikan seperti belajar bahasa dan matematika. 

Menurut Schultz et.al., (2008: 27) berpikir spasial termasuk di dalamnya 

pengetahuan spasial seperti simetri, orientasi, skala, jarak dan konsep lainnya. 

Termasuk jalan berpikir spasial dan bertindak sesuai aspek spasial, seperti 

memahami perubahan jumlah penduduk dan mengenali polanya dalam data. 

Berpikir spasial juga termasuk kemampuan spasial dalam menggunakan data 

statistik dan software dan tools Sistem Informasi Goegrafis (SIG). Guru 

semestinya menyampaikan dan mendorong peningkatan berbikir spasial peserta 

didik.  
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Tabel 1. Framework Konsep Spasial 

Learning to 

think 

Spatially,NRC 

2006 

Building on Work 

oleh Golledge dkk, 

1995, 2002, 2008a 

yang diadaptasi oleh 

Jo dan Bednarz, 

2009 

Gersmehl dan 

Gersmehl, 2009, 

2007, 2006 

Jannelle dan 

Goodchild, 

2011 

Psikologi Kognitif, 

Bednarz 2011, golledge 

Doherty dan Bell, 1995 

Konsep Ruang 

- Hubungan 

identitas spasial 

secara 

tradisional. 

 

Alat 

Representasi 

- Internal  

- Eksternal 

 

Proses 

Penalaran 

- Mengekstrak 

struktur spasial. 

- Menampilkan 

transformasi 

spasial. 

- Mengambarkan 

kesimpulan 

fungsional. 

Konsep Sederhana 

Tentang Spasial 

- Identitas/Nama 

- Lokasi 

- Jarak 

- Waktu atau Durasi 

 

Hubungan Spasial 

Sederhana 

- Jarak 

- Petunjuk 

- Konektifitas dan 

jaringan 

- Perpindahan 

- Transisi 

- Batas 

- Region 

- Bentuk 

- Keterangan  

- Perencanaan 

- Perbatasan 

- Lampiran 

 

Hubungan secara 

kompleks 

- Distribusi 

- Pola 

- Disperse/pengklast

eran 

- Tekanan 

- Difusi 

- Dominasi 

- Jaringan 

- Asosiasi 

- Overlay 

- Gradient/profil/reli

ef 

- Skala 

- Proyeksi 

- Buffer 

Lokasi 

- Kondisi 

- Koneksi 

 

Cara Berpikir 

Spasial 

- Komparasi 

- Aura 

- Region 

- Hierarki  

- Transisi 

- Analogi 

- Pola 

- Asosiasi Spasial 

 

Berpikir Spasio-

Temporal 

- Perubahan 

- Perpindahan 

- Difusi 

- Model spasial 

 

- Lokasi 

- Jarak 

- Lingkungan 

dan Region 

- Jaringan 

- Overlay 

- Skala 

- Heterogeneti

tas Spasial 

- Ketergantun

gan Spasial 

Visualisasi 

- Kemampuan untuk 

mengatur mental 

dalam mengubah 

bentuk dua dimensi 

menjadi tiga dimensi. 

 

Orentasi 

- Kemampuan untuk 

berimajnasi 

bagaimana 

konfigurasi dapat 

ditampilkan dalam 

perpektis atau 

orientasi yang 

berbeda. 

 

Hubungan spasial 

- Kemampuan untuk 

mengestimasi atau 

menghasilkan jarak, 

sudut, jaringan dan 

hubungan, untuk 

mengembangkan 

hierarki spasial pada 

lingungan terdekat 

yang terdampak, 

untuk mengingat 

rangkaian  dan 

susunan sesuai 

petunjuk rute,  untuk 

memotong rute dalam 

unit ukuran yang 

sesuai yang dapat 

memfasilitasi 

memoriasi dan recall, 

untuk mengasosiasi 

distribusi atau pola 

keruangan, dan untuk 

mengklasifikasikan 

informasi dalam unit 

spasial yang bermakna 

seperti region. 

Sumber: GI Learner (2016:13) 
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Pembelajaran Geografi 

Definisi umum tentang Geografi menurut Stewart (1864: 2) adalah deskripsi 

permukaan bumi. Menurut Kotlyakov dan Kunakhovich (2007: vii) Geografi 

adalah system pengembangan ilmu tingkat tinggi tentang lingkungan. Geografi 

mencakup ilmu tentang fenomena  fisik di bumi, manusia, dan aktivitas ekonomi, 

social sejarahnya. Menurut Mccoll (2005: ix) Geografi meliputi semua topik 

seperti, lingkungan alam, masyarakat, pengetahuan budaya, tempat dan jarak, 

ekonomi, politik, fisik, atmosfer, literature terkait tempat dan budaya sebagai 

akibat dari ligkungannya, peta dan pengukuran distribusi spasial serta 

relationship-nya. 

Menurut Kotlyakov dan Kunakhovich, (2007: vii-ix) Geografi merupakan 

salah satu ilmu tertua yang ada di dunia seperti matematika, sejarah ataupun 

filosofi. Kecenderungan untuk merekam fenomena-fenomena tertentu mendorong 

formasi korologi dan Geografi Regional. Pada saat yang sama ilmuwan sedang 

menemukan dan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara fenomena 

Geografi dan mulai untuk menggolongkan dan mengklasifikasikan fakta Geografi 

menjadi sistematis. Seiring waktu, secara bertahap terjadi evolusi bidang ilmu 

Geografi seperti bidang ilmu geologi dan biologi yang menjadi bidang ilmu 

tersendiri. Lambat laun ketertarikan para ilmuwan tentang bidang ilmu Geografi 

makin menurun. 

Di Abad 18 dan awal Abad 19 terjadi kemajuan bidang ilmu Geografi 

khususnya Geografi Fisik. Di pertengahan Abad 19 pandangan determinism 

Geografi sangat popular. Konsep ini terkait faktor fisik lingkungan yang 

mendominasi, dan mempengaruhi pola kehidupan manusia, tingkah laku manusia. 

Menurut Mccoll (2005: x) seiring waktu di Abad 19 dan 20 muncul paham 

possibilim yang menjelaskan peran pasif lingkungan dan berbagai macambentuk 

interaksi antara manusia dan alam. Sering waktu Geografi makin berkembang dan 

melahirkan berbagai cabang ilmu Geografi. Studi tentang Geografi lingkungan 

fisik sangat erat hubungannya dengan fisika, kimia, biologi, geologi sedangkan 

studi Geografi manusia berhubungan dengan ekonomi regional, demografi, 

sosiologi. Saat ini data Geografi tersedia secara luas dalam internet dan juga dapat 

menggunakan Global Positioning System (GPS) dan Geographic Information 

System (GIS). GPS dan GIS dapat memudahkan berbagai penggunanya bagik oleh 

traveler, pelaku bisnis, kepentingan militer, monitor bencana, dan lain-lain  

Menurut Houwer et.al., (2013: 1) pembelajaran secara fungsional 

didefinisikan sebagai perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pengalaman 

atau perubahan secara mekanis pada organisme termasuk manusia sebagai hasil 

proses penanaman pengalaman. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai adaptasi 

ontogenetis dimana perubahan perilaku dari organisme sebagai hasil dari aktivitas 

rutin dalam lingkungan organisme tersebut. Pendidikan Geografi merupakan 

aplikasi ilmu Geografi untuk bidang pendidikan. Menurut Maryani (2009: 10) 

fungsi pelajaran Geografi adalah mengembangkan pengetahuan mengenai pola-

pola keruangan dan proses yang berkaitan, mengembangkan keterampilan dasar 
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dalam memperoleh data dan informasi, mengkomunikasikan dan  menerapkan 

pengetahuan Geografi, serta menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian 

terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya serta toleransi terhadap keragaman 

sosial budaya. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 1-2), Geografi 

sebagai ilmu yang mempelajari hubungan kausal berbagai gejala dan peristiwa di 

permukaan bumi, merupakan mata pelajaran penting yang dapat memberikan 

sumbangsih dalam mengatasi permasalahan dunia. Di sejumlah negara, Geografi 

telah ditempatkan sebagai mata pelajaran inti dan telah banyak membantu proses 

pengambilan keputusandalam pembangunan. Di Indonesia, materi Geografi 

diberikan pada jenjang pendidikan dasar sebagai bagian integral dari Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dan diberikan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai mata pelajaran tersendiri. Untuk mencapai kompetensi bidang Geografi 

pada Abad XXI, Kurikulum 2013 telah mempertimbangkan berbagai tuntutan, 

masalah, dan harapan bangsa Indonesia pada khususnya dan harapan dunia pada 

umumnya sebagaimana yang dirumuskan pada Framework for 21st Century 

Learning. 

Berdasarkan silabus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 3-4), 

mata pelajaran Geografi di Indonesia masuk dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). IPS menjadi salah satu mata pelajaran di pendidikan dasar (SD/MI 

dan SMP/MTs), sedangkan di pendidikan menengah (SMA/MA), IPS dikenal 

sebagai kelompok peminatan bersama-sama dengan peminatan MIPA; Bahasa dan 

Budaya. IPS di pendidikan dasar khususnya SD, bersifat terpadu integrated 

karena itu pembelajarannya tematik. Di tataran SMA/MA kompetensi yang 

diharapkan setelah peserta didik belajar Geografi sesuai kurikulum 2013 revisi 

2016 adalah mampu melakukan penelitian secara kritis, kreatif, dan inovatif 

tentang lingkungan dan masyarakat dalam lingkup lokal, nasional dan global 

untuk memecahkan masalah sesuai dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora secara saintifik, dan mengkomunikasikan mealui teknologi dengan 

etika akademis.  

Lebih lanjut Ruhimat (2013: 2) menjelaskan bahwa Pendidikan Geografi 

diharapkan dapat mengembangkan pemahaman peserta didik mengenai organisasi 

spasial, masyarakat, tempat dan lingkungan di muka bumi. Peserta didik didorong 

untuk dapat memahami berbagai proses yang membentuk berbagai pola muka 

bumi, karakteristik dan distribusi spasial, dengan tujuan akhir untuk memberikan  

kesadaran bahwa manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

lingkungan. Peserta didik juga senantiasa dimotivasi bahwa kebudayaan dan 

pengalaman akan mempengaruhi suatu wilayah. 

Dalam pemaparan sebelumnya kemampuan berpikir spasial juga termasuk 

bagaimana kemampuan menggunakan software dan tools dari SIG. Peta dan SIG 

dapat digunakan sebagai media dalam meningkatkan kecerdasan spasial peserta 

didik. Salah satu media yang dapat digunakan adalah dengan Google Earth. Pada 
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bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa peta sangat identik dengan Geografi. 

Dalam laporan Support for Thinking Spatially: The Incorporation of Geographic 

Information Science Across the K-12 Curriculum, yang diselenggarakan oleh The 

National Research Council (2006: 13) telah dijelaskan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir spasial peserta didik akan ditingkatkan pembelajaran tentang 

tools dan teknologi dalam Geografi seperti SIG. Demikian pula di Indonesia, peta 

dan SIG masuk dalam materi Geografi maupun IPS di berbagai tataran. Pada 

jenjang SMA, peta pokok mata pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas yang 

dirumuskan dalam tabelsebagai berikut. 

Tabel 2. Ruang Lingkup Materi Geografi SMA 

Ruang Lingkup Materi Sebaran Materi Pokok 

1. Literasi keruangan dan 

keterampilan Geografi 

1. Pengetahuan dasar Geografi  

2. Geografi fisik  2. Dinamika planet Bumi sebagai ruang 

kehidupan 

3. Dinamika litosfer  

4. Dinamika atmosfer 

5. Dinamika hidrosfer 

6. Flora dan fauna Indonesia dan dunia 

3. Geografi manusia  7. Dinamika kependudukan di Indonesia  

8. Keragaman budaya bangsa sebagai 

identitas nasional 

4. Interaksi lingkungan 9. Kondisi wilayah Indonesia 

10. Sebaran sumber daya alam Indonesia 

11. Mitigasi serta adaptasi bencana alam  

5. Geografi regional 12. Konsep wilayah dan pewilayahan 

13. Pola persebaran dan interaksi spasial 

desa-kota 

14. Regionalisasi fenomena Geografi di 

dunia 

6. Pemanfaatan Geografi  15. Pemanfaatan peta 

16. Penginderaan jauh 

17. Sistem Informasi Geografis (SIG)  

7. Koneksi global dan 

pengelolaan perubahan  

18. Kerja sama negara maju dan 

berkembang 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016:11) 

Google Earth 

Menurut UVM (tanpa tahun:1), Mercy Corps (2008:3), Live Science (2016) 

Google Earth adalah program geospasial berbasis web yang menampilakan tiruan 

bola bumi dalam wujud nyata bersumber dari satelit dalam orbit geosynchronous 

dan foto udara yang sifatnya gratis dan fleksibel, yang dikembangkan oleh 

Google, terletak di Mountainview, California. Sebelumnya Google Earth dikelola 
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oleh perusahaan bernama Keyhole, inc sebelum dibeli oleh Google tahun 2004. 

Google Earth di-launching tahun 2005 dan diperkenalkan di publik tahun 2006. 

Pengguna program ini dapat mengakses 100 database yang disediakan oleh 

Google Earth atau disebut geoweb. Istilah geoweb ditujukan pada komunitas 

ilmuwan yang mengunakan data software seperti Google Earth untuk men-share 

publikasi data mereka. Kelompok dan agensi yang mem-publish data secara gratis 

ke geoweb seperti NASA, NOAA, USGS dan lain-lain. 

Google Earth merupakan program berbasis web yang membutuhkan koneksi 

internet untuk memproses datanya. Google Earth menampilkan kenampakan bumi 

yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan tanpa distorsi tidak seperti peta dua 

dimensi yang mempunyai distorsi, karena Google Earth ditampilkan dalam 

bentuk tiga dimensi. Tampilan dari Google Earth telah digeoreferensi sehingga 

sesuai dengan koordinat di dunia nyata. Selain dapat menyajikan data grafis 

Google Earth dapat menyajikan data topografis. Google Earth terdiri dari tiga 

dimensi yakni X (garis bujur), Y (garis lintang) dan Z (elevasi). Oleh karena itu, 

Google Earth dapat menampilkan relief dalam tampilan tiga dimensi. 

 

Menurut Schultz (2008: 28), Google Earth tersedia dalam tiga versi yang 

berbeda dan secara keseluruhan tersedia dalam http://earth.google.com. Google 

Earth dalam versi standar sifatnya gratis atau tidak berbayar dan dapat digunakan 

melalui Mac ataupun Personal Computer (PC). Google Earth Plus dikenakan 

biaya $20 dapat digunakan di PC dan memberikan keleluasaan pada pengguna 

untuk menggunakan koordinat Global Positioning System (GPS) pada peta tiga 

dimensi. Koordinat GPS Garmin and Magellan dapat secara langsung diinput 

melalui kabel sedangkan jika menggunakan GPS selain jenis tersebut dapat 

digunakan jika data tersimpan dalam a.gpx or.loc file. Versi ketiga adalah Google 

EarthPro yang dikenakan biaya $400 hanya dapat digunakan di PC, yang 

menampilkan tampilan dengan resolusi paling tinggi, dan dapat dicetak dapat 

resolusi tinggi serta memberi keleluasaan pada pengguna untuk menambahkan 

berbagai tipe data (termasuk layer data yang telah digeoreferensi secara manual 

yang hanya dapat dilihat melalui software SIG).  

 

Pengguna versi ini juga dapat membeli modul untuk membuat film, ataupun 

mencetak citra dalam tampilan yang lebih besar, mengimport data SIG dan 

menambahkan data dari sumber lain. Sebaran 100 titik (apabila menggunakan 

Google EarthPlus) atau 2.500 titik (apabila  menggunakan versi Pro) juga dapat 

di-import dan dipetakan. Sebaran lokasi ini dapat diberi nama jalan ataupun 

koordinat garis lintang dan garis bujur. FAQ (Frequently Asked Questions) 

Google Earth dapat diunduh di http://earth.google.com/faq.html.Citra yang 

diperoleh oleh pengguna dapat ditambahkan secara manual oleh pengguna. Tetapi 

jika menggunakan versi Pro maka akan lebih mempermudah proses overlay. Hal 

ini dikarenakan versi Pro dapat membaca koordinat dari citra (atau menambahkan 

informasi yang dijadikan citra GeoTIFF). Kemampuan Google dalam SketchUp 

mampu menyusun model bangunan tiga dimensi ke dalam bentuk landsap tiga 

dimensi dalam tampilan virtual. 

http://earth.google.com/
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Fitur Google Earth 

Menurut Mercy Corps (2008: 4) berikut adalah beberapa fitur dari Google 

Earth adalah sebagai berikut: 

1. Tampilan Dasar 

Google Earth mengumpulkan tampilan dasar dari satelit atau data foto udara. 

Karena perbedaan jarak potret seringkali didapatkan hasil tampilan yang 

berbeda kualitas kadang juga masih blur, tidak berwarna, ataupun tertutup 

awan. Secara umum, tampilan citra dengan resolusi tinggi adalah pada daerah 

berpenduduk, seperti kota-kota di Amerika Serikat dan citra dengan kualitas 

rendah di daerah yang berpenduduk sedikit sebagai contoh di tengah gurun. 

Dengan melakukan zoom in dan zoom out maka dapat meningkatkan ataupun 

mengurangi tingkat kedetailan dari kenampakan pada landskap. 

2. Layer/ lapisan 

Google Earth menggunakan fitur layer untuk melapiskan kenampakan tertentu 

secara detail contohnya jalan, batas, tempat berpenduduk, lapangan dan lain-

lain pada tampilan citra dasar. Google Earth juga menyediakan pilihan layar 

untuk beberapa fitur seperti kondisi cuaca, pola lalu lintas, dan tempat yang 

menarik yang dapat digunakan pada menu layer. Fitur layer daerah 

menambahkan data elevasi pada tampilan Google Earth, dan memberikan 

kesan tiga dimensi pada landskap. Untuk memperbesar elevasi menggunakan 

menu Tools > Options > 3D View. Google Earth menampilkan tampilan tiga 

dimensi pada kumpulan data Digital Elevation Model (DEM) NASA’s Shuttle 

Radar Topography Mission. 

3. Tools 

Ruler tool (ikonnya dapat ditemukan pada panel di atas citra) dapat digunakan 

untuk mengukur jarak antara dua titik atau sepanjang jalan. Fitur ini hanya 

diberikan pada tampilan dasar Google Earth, fitur pengukuran yang lainnya 

ada pada versi profesional. 

Penggunaan Google Earth untuk Meningkatkan Kecerdasan Spasial 

Piaget dan Inhelder (1971, dalam Huynh, 2009: 31) menyajikan sebuah 

model untuk mengorganisasikan konsep Geografi, berdasarkan tiga unsur pokok 

dalam memahami representasi grafis dunia yakni konsep spasial, representasi dan 

hubungan logika. Meskipun temuan ini menghasilkan pengaruh besar dalam 

perkembangan psikologi, teori Piaget telah dikritisi oleh beberapa peneliti. Kritik 

tersebut antara lain: (1) Umur kronologis tidak mempunyai hubungan yang 

konsisten dengan level operasional. Hal ini untuk menjawab eksperimen Piaget 

yang secara garis besar menyetujui urutan pengembangan spasial, meskipun lama 

waktu alokasinya untuk tiap pengembangan tidak universal; (2) Teori Piaget 

melihat pentingnya faktor sosial dalam pengembangan; dan (3) Teori Piaget 

mengabaikan pengembangan kognitif remaja akhir.meskipun terdapat kritik, teori 

kognitif Piaget berguna dalam memahami dalam berfikir spasial. Dalam 

pengembangan penalaran Geografi, penggunaan peta menurut (Hart dan Moore 

1973, dalam Huynh, 2009: 31-32) akan melibatkan lima pengembangan yakni: 
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1. Spatial cognition (sensorimotor, preoperational, concrete operational, and 

formal operational), 

2. Systems of reference (egocentric, fixed, and coordinated),  

3. Modes of representation (enactive, iconic, and symbolic),  

4. Types of spatial relations (topological,projective, and euclidian), and  

5. Types of topographical representations (route and survey). 

6. Concrete operationalperiod (akan dimulai ketika SIG telah diperkenalkan.) 

Pada skema berikut dapat dilihat skema representasi teori Piaget pada 

pengembangan konsepsi kecerdasan spasial anak oleh (Hart dan Moore, 1973, 

dalam Huynh, 2009:32). 

 

Gambar 1. Skema Representasi Teori Piaget pada Pengembangan Konsepsi  

Kecerdasan Spasial Anak oleh Hart dan Moore (1973, dalam Huynh, 

2009:32). 

 

Menurut Wigglesworth (2003, dalam Huynh, 2009: 35) pengembangan 

keterampilan spasial tidak terbatas hanya dipelajari pada anak-anak. Lebih lanjut 

pengembangan ketrampilan spasial meningkat secara bertingkat sesuai 

pengalaman hidup yang tentunya berbeda tidap pelakunya. Perbedaan ini antara 

lain seperti pengembangan kognitif, pengalaman dengan peta dan akses ke 

aktivitas spasial yang bermacam-macam. Menurut Thorndyke dan Hayes-Roth 

(1982, dalam Lei et.al., 2009: 1271) terdapat perbedaan dalam kemampuan 

individu untuk memperoleh informasi dari peta. Menurut lain (Egan, 1988, dalam 

Lei et.al., 2009:1271) faktor yang mempengaruhi perbedaan kemampuan ini 

berasal dari aspek kognitif (antara lain kemampuan, strategi kognitif, bidang 
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pengetahuan), aspek afektif (kepribadian, watak kognitif), dan aspek demografis 

(seperti gender, umur, dan lain-lain). Informasi yang diperoleh dari Google  

digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Menurut Google 

(2016) bidang pendidikan yang umum menggunakan Google Earth adalah 

Geografi, ilmu keruangan, matematika dan sejarah. Informasi dari Google Earth 

untuk bidang studi Geografi menurut Google (2016) dan Hayati & Taufik (2012: 

1) antara lain dapat digunakan untuk: 

1. Meng-overlay peta topografi pada Google Earth untuk membandingkan dan 

membedakan perbedaan jenis dari representasi geografis. 

2. Mendorong peserta didik untuk membuat kesimpulan sesuai dengan kondisi 

nyata dalam pelajaran Geografi menggunakan Google Earth. 

3. Mempraktikan untuk membedakan ciri landskap fisik dan budaya  di dunia 

4. Fitur Google Earth dapat digunakan melakukan pengukuran jarak, luas, 

digitasi on screen, import data teks koordinat, dan melakukan perhitungan 

jarak dan luas antar titik secara cepat. 

Beberapa studi telah dilakukan untuk menguji fungsi dan efektifitas 

penggunaan Sistem Informasi Geografis dalam pembelajaran. Menurut Huynh 

(2009: 18-19) sejak tahun 1990-an hingga kini, data empiris pada SIG dan data 

georafis untuk pendidikan mulai muncul melalui disertasi dan tesis. Publikasi ini 

secara umum meneliti beberapa tema berikut seperti (1) Pengaruh penggunaan 

SIG dalam pembelajaran Geografi dan meningkatkan motivasi; (2) Pengaruh SIG 

pada kemampuan spasial; (3) Pengaruh SIG sebagai alat pemecahan masalah 

(seperti disiplin ilmu alam, Geografi ataupun sejarah); (4) tingkatan pengetahuan 

Geografi dan dampaknya pada penggunaan SIG; dan (5) Metode pemecahan 

masalah menggunakan SIG. Pengaruh SIG dalam pembelajaran spasial telah 

diteliti oleh beberapa peneliti sebagai berikut: 
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Tabel 3. Beberapa Penelitian Pengaruh SIG dalam Pembelajaran terhadap Kecerdasan Spasial 

No Peneliti Populasi Tujuan penelitian Metodologi Hasil 

1 Lee dan 

Bednarz (2009) 

Mahasiswa Untuk menentukan pengaruh 

SIG terhadap pengembangan 

berpikir spasial 

Kelompok control: mahasiswa 

yang tidak mengambil matakuliah 

SIG atau kartografi 

 

Kelompok eksperimen: 

mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah kartografi, SIG ataupun 

keduanya 

 

menggunakan pretest dan post test 

keterampilan spasial 

Pembelajaran SIG membantu mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir spasial 

 

Praktik laboratorium berhubungan dengan hasil tes 

keterampilan spasial 

2 Qiu (2006) Mahasiswa Untuk mempelajari 

penyebabdan pengaruh 

hubungan antara penggunaan 

SIG dan kemampuan spasial 

Kelompok kontrol: mahasiswa 

tingkat pertama 

Kelompok eksperimen: 

mahasiswa yang mengambil 

kursus GIT 

Menggunakan pretest dan post 

test kemampuan spasial 

Secara umum spasial meningkat (visualisasi, 

orientasi dan hubungan) 

3 Wiegand (2003) Peserta didik 

usia 14-15 

tahun dan 

16-17 tahun 

(sekolah 

British) 

Agar peserta didik dapat 

menghasilkan peta choropeth 

yang bermakna dan strategi 

pemetaan apa yang digunakan 

Audio dan video digunakan untuk 

merekam langkah-langkah 

pembuatan peta yang dilakukan 

secara berkelompok. 

Peserta didik tidak menjumpai masalah saat 

mnegopersasikansoftware tetapi kesulitan dalam 

menginterpretasi data 

4 Wigglesworth 

(2003) 

Peserta didik 

kelas 6 dan 7 

Untuk mengetahui bagaiman 

peserta didik dapat menavigasi 

dan menemukan rute dalam SIG 

Survey, Group Assesment of 

Logical Thinking (GAL) dan 

analisis transkrip 

Pilihan rute menunjukan tiga jalan yang berbeda 

yakni visual transisional, dan logika. 
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5 Marsh, 

Golledge,& 

Battersby 

(2006,2007) 

Peserta didik 

kelas 6, 

peserta didik 

SMA, dan 

mahasiswa 

Untuk memahami hubungan 

tingkat pendidikan dengan 

pemahaman konsep spasial 

Tes tertulis untuk mengetahui 

siklus yang menggambarkan 

hubungan spasial dan 

mengurutkan konsepspasial dari 

termudah hingga tersuit 

Memahami peningkatan hubungan spasial dengan 

umur, meskipun tidak lengkap 

6 Summerby-

Murray (2001) 

peserta didik 

SMA 

Menguji pengalaman belajar di 

kelas menggunakan teknologi 

SIG untuk menganalisis 

kenampakan kebudayaan lokal.  

Penggunaan peta tematik dengan 

software SIG untuk membangun 

hipotesis dan membuat saran 

untuk pengembangan di masa 

depan 

 

Penggunaan SIG sebagai alat visualisasi dalam 

perkuliahan Geografi karena dapat membantu 

mahasiswa dalam mengkonstruk pengetahuan 

7 Lei dkk, (2009) Peserta didik 

SMA 

Mengetahui dampak dalamskala 

kecil kemampuan spasial, 

kognitif dalamlingkungan yang 

lebih besar, pengetahuan 

Geografi menggunakan 

teknologi. 

Peneliti mengumumkan pencarian 

terhadap beberapa jenis landmark 

pada worksheet dan meminta 

sampeluntuk menyelesaikan tugas 

pencarian menggunakan 

GoogleEarth dimana kata kunci 

sengaja tidak digunakan oleh 

peneliti. 

 

 

Guru-guru di Taiwan secara aktif memperkenalkan 

teknologi baru dalam pembelajaran. Hasil 

menunjukkan prediktor terkuat dari hasil pencarian 

landmark adalah "frame of reference" dalam 

lingkup kognitif diikuti rotasi mental dari 

kemampuan spasial, representasi landmark dari 

lingkup kognitif dan pengetahuan geografis. Hasil 

pencarian landmark pada Google Earth 

menghasilkan proses kognitif yang kompleks, 

dukungan citra SIG dalam aktivitas pencarian 

membantu peserta didik dalam membentuk 

pengetahuan. 

Sumber: Analisis Pribadi (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi 

atau hubungan antara penggunaan SIG dan peningkatan kecerdasan spasial baik 

peserta didik ataupun mahasiswa. Untuk lebih memudahkan dan mengikuti 

perkembangan zaman maka penggunaan Google Earth dapat menjadi alternatif 

dalam meningkatkan kecerdasan spasial peserta didik. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kecerdasan spasial merupakan salah satu fungsi kognitif yang mendukung 

rotasi mental manusia, pekerjaan visual spasial dan orientasi obyek dalam ruang. 

Kemampuan berpikir keruangan dapat dipelajari dan diajarkan pada setiap tingkat 

pendidikan. Berpikir spasial terdiri dari tiga komponen yaitu konsep ruang, alat 

atau sarana untuk menggambarkan spasial dan proses pemikiran. Berdasarkan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat korelasi antara penggunaan SIG 

dan peningkatan kecerdasan spasial. Untuk lebih memudahkan dan mengikuti 

perkembangan zaman maka penggunaan Google Earth dapat menjadi alternatif 

dalam meningkatkan kecerdasan spasial peserta didik. 

Saran 

Teknologi Sistem Informasi Geografis seperti Google Earth dapat menjadi 

sarana bagi semua pihak dalamusaha meningkatkankecerdasan spasial. Oleh 

karenanya perlu usaha untuk terus belajar tentang hal baru dan senantiasa 

mengikuti perkembangan teknologi. 
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Abstrak: Geografi merupakan ilmu dengan objek geosfer dalam wujud 

regio-regio unik dan organisasi keruangan sebagai konstelasi unsur-

unsur alami-non alami seperti Indonesia bagaikan mozaik ribuan pulau 

yang diikat oleh perairan laut. Pembelajaran Geografi dengan alat 

bantu utama peta dan citra penginderaan jauh menuntun persepsi dan 

pemahaman siswa tentang geo-spasial, termasuk geo-spasial Indonesia, 

sehingga di benak siswa akan terekam kuat sebagai peta kognitif atau 

peta mental. Peta kognitif geospasial Indonesia ini akan dapat 

menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, tanggung jawab 

kemanusiaan serta menghargai kebhinekaan anak bangsa. Selain itu 

pembelajaran Geografi yang terarah dan baik dapat membina anak 

didik (siswa) berpikir intergratif untuk dirinya sendiri dan kepentingan 

kehidupan pada umumnya, maka pembelajaran Geografi dapat menjadi 

salah satu sarana memanusiakan manusia. Kandungan nilai dasar 

edukatif dalam pembelajaran Geografi berperan positif dalam 

pengembangan dan pembangunan karakter anak didik.  

Kata Kunci: Kompetensi Pembelajaran, Persepsi Geospasial, Peta 

Kognitif-Karakter 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Amstrong (Sujiono, 2010) berpendapat bahwa visual spasial adalah 

kemampuan untuk memvisualisasikan gambaran didalam pikiran seseorang. 

Kecerdasan ini digunakan oleh anak untuk berfikir dalam bentuk visualisasi dan 

gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. Sedangkan 

menurut Samsudin (2008) visual spasial merupakan kemampuan seseorang untuk 

melihat secara visual/ruang. Seseorang memiliki kecerdasan spasial cenderung 

berfikir dalam pola-pola yang berbentuk gambar. Anak usia dini sangat menyukai 

melihat peta, bagan, gambar, video, film, sebagai media untuk belajar. Dan 

menurut Gunarti, Suryani, Muis (2010) visual spasial adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan 

ruang. Anak-anak ini memiliki kemampuan, misalnya menciptakan imajinasi 

bentuk dalam pikirannya atau menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi, seperti 

dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu 

bangunan. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, dengan adanya 

kemampuan visual dan spasial ini, bahwa kecerdasan visual-spasial adalah 
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kemampuan seseorang yang lebih peka terhadap ruang dan gambar. Biasanya 

anak yang memiliki kecerdasan ini adalah anak yang memiliki kemampuan untuk 

memvisualkan gambar didalam pikirannya atau seorang anak yang dapat 

menyelesaikan masalahatau menemukan suatu jawaban dengan memvisualkan 

bentuk atau gambar (Aisyah, 2009). 

Menurut Howard Gadner menguraikan deskripsi tentang kecerdasan spasial 

adalah kemampuan memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. 

Anak dengan kecakapan ini mampu menerjemahkan bentuk gambaran dalam 

pikirannya ke dalam bentuk dua atau tiga dimensi (Agustin, 2006). Menurut 

Abdurrahman (Apriani, 2007) ada lima jenis kemampuan visual spasial yaitu : 

1. Hubungan keruangan (spasial relation). Menunjukan persepsi tentang posisi 

berbagai objek dalam ruang. Dimensi fungsi visual ini mengimplikasikan 

persepsi tentang tempat suatu objek atau symbol (gmabar, huruf, dan angka) 

hubungan ruangan yang menyatu dengan sekitarnya. 

2. Diskriminasi visual (visual discrimination). Menunjukan pada kemampuan 

membedakan suatu objek dari objek yang lain. Misalkan membedakan antara 

gambar balok dan kubus. 

3. Diskriminasi bentuk latar belakang (Figure-ground discrimination). 

Menunjukan pada kemampuan membedakan suatu objek dari latar belakang 

yang mengelilinginya. Anak memiliki kekurangan dalam bidang ini tidak 

dapat memusatkan perhatian pada suatu objek karena sekeliling objek tresebut 

ikut mempengaruhi perhatiannya. 

4. Visual Clouser. Menunjukan pada kemampuan mengingat dan 

mengidentifikasi suatu objek, meskipun objek tersebut tidak diperhatikan 

secara keseluruhan. 

5. Mengenal Objek (Object recognition). Menujukan pada kemampuan 

mengenal sifat berbagai objek pada saat mereka memandang . Pengenalan 

tersebut mencakup berbagai bentuk geometri, huruf, angka dsb. 

Ciri khusus dari kecerdasan spasial adalah pemahaman tentang arah, serta 

berpikir dan merencanakan sesuatu dalam tiga dimensi. Sedangkan ciri umum dari 

kecerdasan spasial adalah: 

1. Sangat senang bermain dengan bentuk dan ruang , seperti Puzzle dan balok. 

2. Tidak mengalami kesulitan membaca peta 

3. Lebih tertarik pada gambar dari pada tulisan 

4. Peka terhadap warna 

5. Suka fotografi atau videografi 

6. Mampu membayangkan sebuah benda dilihat dari berbagai sudut 

7. Imajinatif (Suka membayangkan) 

8. Pandai menggambar 
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PEMBAHASAN  

Pengertian Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kenampakan 

fenomena geosfer di permukaan bumi.  Geografi saat ini masuk dalam kurikulum 

SMA dan masuk rumpun IPS. Melihat  perkembangannya  hingga kini Geografi 

masih menjadi pelajaran yang kurang diminati oleh para siswa. Para lulusan 

Geografi baik yang murni maupun pendidikan (guru) saat ini sulit untuk mencari 

pekerjaan yang berhubungan dengan bidang tersebut.  Khusus di bidang 

pendidikan paling banyak yang dicari adalah kalo tidak IPA ya bahasa inggris. 

Geografi merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting sekali khususnya 

dalam proses pembangunan. Geografi dapat mengasah kecerdasan 

keruangan (spatial intellegent) siswa dalam memahami fenomena geosfer. 

Geografi selalu dimulai dengan melihat lokasi (where) kemudian kenapa 

fenomena tersebut terjadi (why) dan bagaimana keterkaitannya dengan gejala 

lain (how). Bagi para pemangku kebijakan daerah, pemahaman akan konsep 

Geografi ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah. 

Setiap daerah memiliki karakteristik fisik dan sosial masing-masing dan 

pembuatan kebijakan daerah tentunya mengacu pada potensi daerah tersebut. 

Itulah manfaat dari pembelajaran Geografi, yaitu mengasah kecerdasan 

keruangan (spatial intellegent) seseorang, yang dikemudian hari dapat 

dipraktekkan dalam perencanaan pembangunan. 

Esensi Geografi 

Geografi yang dahulu dikenal dengan nama ilmu bumi dikenal masyarakat 

sebagai ilmu tentang nama-nama tempat (toponimi) di sepanjang rel kereta api, 

atau pengetahuan tentang nama-nama sungai dan gunung-gunung. Memang benar 

pengetahuan tentang nama-nama tempat, sungai, gunung, pulau diperlukan dalam 

Geografi sebagai langkah awal, tetapi kemahiran seperti itu bukanlah keseluruhan 

dari ilmu Geografi, seperti halnya pengetahuan dari tiap bagian tubuh manusia 

hanya merupakan syarat awal dari ilmu kedokteran bukan ilmu kedokteran secara 

keseluruhan (Sandy,1988). Dari berbagai diskusi, seminar, sarasehan tentang 

esensi atau identitas Geografi disimpulkan bahwa: Geografi  adalah ilmu yang 

berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan yang 

ada dalam ruang muka bumi. 

Geografi melihat segala sesuatu dalam kaitannya dengan ruang (Whitlesei. 

1954. Regional Concept dalam American Geography Inventory and Prospect). 

Tekanan utama Geografi bukanlah pada substansi melainkan pada sudut pandang 

spasial. Produk akhir Geografi adalah wilayah-wilayah (regions) sebagai 

perwujudan dari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di 

muka bumi. Dari pengwilayahan itulah kemudian dihasilkan dalil-dalil umum 

dalam bentuk model-model spasial, yang dapat digunakan untuk melakukan 

prediksi atau rekomendasi. Sebagai rangka prediksi atau rekomendasi pusat-pusat 

jasa atau pengembangan kita kenal heksagonal Christaller. Sebagai rangka 
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prediksi permukiman sederhana orang mengenal lingkaran konsentrik Von 

Thunen. Untuk keperluan penggunaan tanah berencana di Indonesia Sandy 

menciptakan konsepsi Wilayah Tanah Usaha. Hasil pengwilayahan itu tidak bisa 

disajikan dengan jelas dengan uraian-uraian melainkan harus dilakukan dengan 

menggunakan peta. Jadi peta merupakan sarana utama bagi Geografi. 

Pembelajaran Geografi dalam Kecerdasan Spasial  

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kenampakan 

fenomena geosfer di permukaan bumi.  Geografi saat ini masuk dalam kurikulum 

SMA dan masuk rumpun IPS. Melihat  perkembangannya  hingga kini Geografi 

masih menjadi pelajaran yang kurang diminati oleh para siswa. Para lulusan 

Geografi baik yang murni maupun pendidikan (guru) saat ini sulit untuk mencari 

pekerjaan yang berhubungan dengan bidang tersebut.  Khusus di bidang 

pendidikan paling banyak yang dicari adalah kalo tidak IPA ya bahasa inggris. 

Geografi merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting sekali khususnya 

dalam proses pembangunan.  

 

Gambar 1. Banjir di Kampung Melayu Akibat Perencanaan Pembangunan yang 

Tidak Baik dan Tertata  

Geografi dapat mengasah kecerdasan keruangan (spatial intellegent) siswa 

dalam memahami fenomena geosfer. Geografi selalu dimulai dengan melihat 

lokasi (where) kemudian kenapa fenomena tersebut terjadi (why) dan bagaimana 

keterkaitannya dengan gejala lain (how). Bagi para pemangku kebijakan daerah, 

pemahaman akan konsep Geografi ini akan memudahkan pemerintah daerah 

dalam mengelola suatu daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik fisik dan 

sosial masing-masing dan pembuatan kebijakan daerah tentunya mengacu pada 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

222 
 

potensi daerah tersebut. Itulah manfaat dari pembelajaran Geografi yaitu 

mengasah kecerdasan keruangan (spatial intellegent) seseorang, yang dikemudian 

hari dapat dipraktekkan dalam perencanaan pembangunan. 

KESIMPULAN 

Serangkaian paparan di atas menunjukkan secara tersurat maupun tersirat 

bila pembelajaran Geografi memiliki nilai edukasi untuk mendidik anak didik 

agar memiliki persepsi konsep geo-spasial tentang Indonesia. Peta kognitif 

geospasial anak didik tentang kunikan Indonesia akan menumbuhkan rasa bangga, 

cinta tanah air dengan semua kehidupan yang ada di dalamnya yang pada 

akhirnya anak didik memahami dan menghargai perbedaan dalam kesatuan. Nilai 

kebersamaan, saling menghargai, menghormati dan menjunjung harkat martabat 

sesama anak bangsa. Dengan adanya pembelajaran Geografi ini akan membuat 

anak bangsa lebih mengetahui tentang masalah keruangan, dan Nilai-nilai 

kemunusiaan yang berkarakter tersebut tidak akan tercapai tanpa kemampuan 

pendidik dalam mengemas pembelajaran Geografi secara baik. 
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http://www.partosohadi.com/2016/03/13/pembelajaran-geografi-berbasis-keverdasan-visual-spasial/
http://www.partosohadi.com/2016/03/13/pembelajaran-geografi-berbasis-keverdasan-visual-spasial/
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PEMAFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL: 

PEMETAAN POTENSI NAGARI DALAM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN 

(Studi Kasus Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam) 

 

Azhari Syarief
 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat 

e-mail: azhari.syarief85@gmail.com 

 

 

Abstrak: Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) bertujuan 

untuk menjamin ketersediaan dan akses IG yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta mewujudkan kebergunaan dan 

keberhasilgunaan IG melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi. Undang-Undang ini mendorong penggunaan IG dalam 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan 

referensi tunggal (single reference) yang mencakup Informasi 

Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). 

Pemetaan partsipatif adalah publik bersama-sama atau terlibat dalam 

proses pengumpulan data dan analisis terkait problem dan isu di 

sekitar mereka melalui identifikasi dan penggambaran fitur geospasial 

dengan menggunakan piranti dan teknologi pemetaan. Pemetaan 

partisipatif semakin memberi ruang yang lebar terhadap komunikasi 

dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dan juga antarpemangku 

kepentingan pada daerah pengembangan. Pemetaan   partisipatif  

adalah   pemetaan   yang  dilakukan oleh  kelompok masyarakat  

mengenai tempat / wilayah di mana mereka hidup. Tujuan dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat di Nagari Simarasok Kecamatan 

Baso Kabupaten Agam ini adalah sebagai pembuatan peta partisipatif 

Nagari Simarasok yang dijadikan sebagai dasar penataan ruang 

berdasarkan potensi yang ada. Masyarakat Nagari Simarasok dapat 

berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah desanya berdasarkan potensi 

yang ada. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah (a) 

Penggunaan data citra penginderaan jauh resolusi tinggi dapat 

menginventarisasi tutupan dan penggunaan lahan wilayah 

Nagari/Desa. (b) membantu masyarakat terlibat aktif dalam menyusun 

rencana tata ruang berbasis desa secara partisipatif. (c) memudahkan 

perangkat Nagari melakukan pembaharuan data wilayah dengan 

menggunakan teknologi geospasial yang berbasis komputer.  

Kata Kunci: Pemetaan, Potensi Wilayah, Nagari Simarasok 
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PENDAHULUAN 

Secara umum negara Indonesia dalam pembangunannya tidak lepas dari 

peraturan dan perundangan di Indonesia yaitu antara lain adalah sebagaimana 

diamanatkan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, 4 dan 5, pengelolaan 

sumberdaya alam memerlukan peta  dan informasi geospasial untuk menunjukkan 

lokasi dan sebaran potensinya. Hal ini untuk menjalankan amanat UUD 1945 

Pasal 25A, dan Pasal 30 Ayat 2. Setiap Warga Negara Indonesia berhak mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan peta dan 

informasi geospasial untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini diamanatkan pada 

UUD 45 pasal 28F, bahwa agar setiap orang berhak mendapatkan manfaat yang 

optimal dari kemajuan ilmu dan teknologi informasi geospasial serta agar negara 

dapat maksimal memajukan ilmu dan teknologi informasi geospasial demi 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak Pemerintah Desa/ 

Nagari di sebagian besar wilayah Indonesia adalah ketidakmampuan 

menampilkan potensi wilayah yang ada, sehingga kemajuan   wilayah   menjadi   

terhambat. Banyak wilayah-wilayah secara potensi sumber daya alam, sumber 

daya manusia relatif tinggi akan tetapi belum bisa mengoptimalkan potensi 

sumber daya yang ada. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan 

menyusun peta potensi wilayah, sehingga diharapkan ke depannya dapat menarik 

investor untuk masuk menanamkan modalnya. Penyusunan profil wilayah yang 

berisikan data dasar potensi sumber daya alam dan perkembangan masyarakat 

mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana. Karena 

itu, ketersediaan data dasar profil wilayah sudah menjadi kebutuhan seluruh 

pelaku pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tanah air kita. Secara 

sistematik profil wilayah diharapkan mampu menyedikan data secara cepat, tepat, 

murah, akurat dan terpercaya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan informasi, salah satu 

langkah yang paling efektif untuk melakukan penyusunan data profil wilayah 

adalah dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 

pendekatan penyusunan partisipatif (Pemetaan Partisipatif). SIG merupakan 

sarana penting dalam penyajian suatu data spasial secara cepat dalam pengolahan 

data, penyimpanan, manajemen, dan pengolahan datanya. Data spasial adalah data 

yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) dimana berbagai  data 

atribut terletak dalam berbagai unit spasial. 

“Pemetaan partisipatif” merupakan metode alternatif dalam 

rangkapenyediaan informasi spasial. Dengan adanya perundangan-undangan yang 

mengatur, maka masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembuatan peta di 

desa mereka sendiri. Karena selama ini peta menjadi acuan tata ruang dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat juga bisa membuat peta untuk 

kepentingan pembelajaran budaya lokal dan pewarisan pengetahuan bagi generasi 
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selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam dan potensi 

yang ada di desanya. 

Tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Nagari Simarasok 

Kecamatan Baso Kabupaten Agam ini adalah sebagai pembuatan peta potensi 

Nagari Simarasok yang dijadikan sebagai dasar penataan ruang berdasarkan 

potensi yang ada. Masyarakat Nagari Simarasok dapat berperan serta dalam 

proses  perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

desanya berdasarkan potensi yang ada. 

KAJIAN PUSTAKA 

Analisis potensi wilayah  adalah mengkaji secara ilmiah rincian semua 

kekayaan atau sember daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah tertentu 

sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu (Rustiadi, 

2011). Analisis Potensi Wilayah mencakup rona fisik dan dan rona sosial 

ekonomi. Rona Fisik wilayah mencakup lokasi wilayah baik relatif maupun 

absolute, luasan wilayah, bentuk lahan, kondisi topografi, kondisi lereng, kondisi 

tanah, kondisi iklim, kondisi hidrologi, kondisi geologi, penggunaan lahan, dan 

kondisi fisik lainnya. Selain rona fisik wilayah, (Nuswantoro, 2013) menyatakan 

dalam analisis potensi wilayah juga harus melakukan analisis tentang kondisi 

sosial ekonomi wilayah. Hal ini karena potensi wilayah secara utuh merupakan 

per- paduan antara rona fisik dan rona sosial ekonomi dari suatu wilayah. Data 

sosial ekonomi yang perlu dianalisis adalah: 

1. Data penduduk (jumlah, ke- padatan penduduk, rasio ketergan- tungan, tingkat 

pertumbuhan, mata pencaharian penduduk, dll.) 

2. Data distribusi fasilitas umum/ utilitas (seperti fasilitas pendidikan: jumlah 

dan persebaran sekolah, jumlah dan persebaran fasilitas kesehatan: Polides, 

Puskesmas, Rumah sakit; Pasar/pertokoan, terminal, dsb). 

3. Data Aksesibilitas, seperti kondis jaringan jalan atau kondisi transportasi, dan 

fasilitas yang lainnya. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Interpretasi Citra Digital 

secara partisipatif bersama perangkat pemerintahan nagari dan masyarakat nagari 

serta penelusuran di lapangan (Ground Check). Adapun alat dan bahan yang 

digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 

1. Seperangkat alat komputer dan printer 

2. GPS Garmin Montera, GPS Garmin 76 CSX dan GPS Mobile Android 

3. Software Arc GIS 10.3, Global Mapper 16, Google Earth, Universal Maps 

Downloader dan Aplikasi GPS Essential 

4. Data Peta Digital Kabupaten Agam 

5. Data potensi SDA, dan Sosekbud  
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Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di  Nagari Simarasok,  Kecamatan 

Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk melakukan pemetaan potensi 

nagari sistematika pemetaan. Adapun sistematika proses pemetaan yang dilakukan 

adalah: 

1. Penentuan kesepakatan batas desa dengan pendekatan partisipatif bersama 

perangkat desa dan tokoh masyarakat. 

2. Identifikasi potensi desa dengan pendekatan partisipatif bersama perangkat 

desa dan tokoh masyarakat. 

3. Pemetaan desa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

bersama perangkat desa dan masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan Data Citra Penginderaan Jauh 

Tahap pertama adalah melakukan pengunduhan data citra gratis yang dapat 

diakses menggunakan aplikasi Universal Maps Downloader, di mana informasi 

koordinat wilayah Nagari Simarasok ditelusuri terlebih dahulu menggunakan 

aplikasi Google Earth. Penentuan batas wilayah Nagari Simarasok menggunakan 

partisipasi dari perangkat nagari dan tokoh masyarakat. 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan Pengunduhan Citra Bing Maps dengan Aplikasi UMD 
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Interpretasi Citra Bing Maps 

Citra penginderaan jauh yang sudah di unduh dengan aplikasi Universal 

Maps Downloader (UMD) memiliki format *bmp dengan ukuran file yang cukup 

besar. Selanjutnya file *bmp dapat di perkecil ukurannya dengan mengubah 

kedalam format file *ecw, maka dapat menggunakan aplikasi Global Mapper. 

Setelah ukuran file diperkecil citra bing maps Nagari Simarasok di interpretasi 

menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3 dengan menggunakan metode interpretasi on 

screen sesuai dengan unsur interpretasi penginderaan jauh diantaranya; rona, 

warna, bentuk dan asosiasi. 

Interpretasi citra menggunakan metode digitasi on screen memerlukan 

klarifikasi dari sumber-sumber yang berada disekitar objek citra yang akan 

dianalisis. Oleh karena itu proses interpretasi dilakukan secara partisipatif 

bersama masyarakat Nagari Simarasok. Proses interpretasi diawali dengan 

kesepakatan menentukan batas nagari, setelah itu melakukan interpretasi tutupan 

lahan untuk melihat kondisi umum wilayah dan dilanjutkan dengan inventarisasi 

potensi nagara baik fisik atau sosial. 

 

 
Gambar 2. Memperkecil Ukuran File Citra Menggunakan Global Mapper 
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Gambar 3. Kegiatan Pemetaan Partisipatif Bersama Perangkat Nagari Simarasok 

 

Penentuan Batas Nagari Simarasok 

 

Menentukan batas nagari cukup rumit karena memang penentuan batas 

wilayah sering bermasalah. Untuk itu penentuan batas nagari disepakati sebagai 

bagian data perencanaan pembangunan bukan untuk legalitas secara hukum. Oleh 

sebab itu batas nagari berpatokan pada batas nagari yang dikeluarkan oleh instansi 

di tingkat Kabupaten yaitu batas nagari dalam dokumen RTRW Kabupaten Agam 

2010-2030 dengan sedikit perbaikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

peta digital Kabupaten Agam, luas Kenagarian Simarasok yaitu 1969 ha. 

 

Analisis Tutupan Lahan 

 

Klasifikasi tutupan lahan mengikuti kelas tutupan lahan pada umumnya 

yaitu huta, kebun campuran, permukiman, sawah, pertanian lahan kering, dan 

rumput/semak. Interpretasi menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3 yang ditayangkan 

pada layar ukuran lebar 52 inci sehingga perangkat desa dan perwakilan 

masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam proses interpretasi.  
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Gambar 4. Proses Interpretasi Citra Bingmap Menggunakan ArcGIS 10.3 

Hasil interpretasi citra bingmaps diperoleh luas tutupan lahan Kenagarian 

Simarasok yaitu; hutan seluas 1.451 Ha, kebun campuran seluas 182 ha, sawah 

seluas 248 ha, permukiman seluas 63 ha, pertanian lahan kering seluas 23 ha dan 

rumput/semak seluas 11 ha. Berdasarkan hasil tutupan lahan dapat diketahui 

bahwa sebagian besar penduduk Nagari Simarasok yang berjumlah 5.942 jiwa 

dengan mata pencaharian sebagai petani sawah. 

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kegiatan Masyarakat Nagari 

Sarana dan prasarana untuk kegiatan masyarakat nagari antara lain adalah 

sarana pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas kesehatan. 

Nagari Simarasok memiliki 4 unit Taman Kanak-Kanak dan 5 unit Sekolah Dasar, 

4 unit MDA dan 4 unit TPA (Taman Pendidikan AL Quran), sementara itu untuk 

sarana pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi tidak ada. Ada 1 unit 

Puskesmas Pembantu dan 12 unit Posyandu sebagai sarana kesehatan. Sarana 

ibadah di Nagari Simarasok terdapat 4 unit mesjid dan 10 unit Mushala/Surau. 

Fasilitas pemerintahan yaitu 1 (satu) Kantor Walinagari dan 4 (empat) kantor 

Walijorong pemerintahan Prasarana olahraga dalam bentuk lapangan ada 3 jenis 

yaitu 1 (satu) lapangan sepakbola, 3 (tiga) lapangan bola volly, dan 5 (lima) 

lapangan bulutangkis. Seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di Nagari Simarasok 

dimasukkan kedalam Sistem Informasi Geografis dengan simbol berupa titik 

dengan bentuk simbolisasi dibedakan berdasarkan jenis fasilitas. Penentukan 

posisi fasilitas bersama-sama disepakati oleh perangkat nagari dan masyarakat 

yang berpartispasi dalam  pemetaan. 
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Analisis Potensi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Hasil interpretasi tutupan lahan dan inventarisasi fasilitas yang ada di 

Kenagarian Simarasok disimpan kedalam Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Hasilnya dapat dicetak dalam bentuk peta potensi nagari yang menampilkan 

informasi tentang luas wilayah, luas tutupan lahan serta sebaran fasilitas umum di 

Kenagarian Simarasok. Data potensi nagari tersebut dapat diperbaharui sesuai 

dengan perkembangan nagari.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian dapat 

diambil beberapa simpulan diantaranya adalah 

1. Luas wilayah Nagari Simarasok 1.969 ha dengan sebagian besar tutupan lahan 

adalah kawasan hutan seluas 1.449 Ha, sementara itu kawasan budidaya 

diantaranya lahan sawah seluas 248 ha, kebun campuran seluas 182 ha, 

Pertanian lahan kering seluas 23 ha dan kawasan permukiman seluas 63 ha. 

2. Pemetaan partisipatif menggunakan aplikasi berbasis komputer memudahkan 

perangkat nagari dan masyarakat untuk bersama-sama membuat perencanaan 

wilayah nagari secara terukur sesuai dengan kondisi dilapangan. 

3. Data potensi nagari dapat disimpan dalam bentuk softfile ataupun dalam 

bentuk cetak yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan nagari atau 

pemerintah diatasnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kecerdasan spasial terhadap hasil belajar Geografi melalui Problem 

Based Learning (PBL) di kelas XII SMA Negeri 1 Belitang III OKU 

Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Pre-

Eksperiment Desain. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan 

siswa kelas XII IPS. Sampel diambil dengan teknik cluster random 

sampling sehingga terpilih kelas XII IPS1, XII IPS2, XII IPS3 melalui 

PBL. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah uji kuesioner. 

Instrumen yang digunakan dalam tes adalah hasil tes Geografi, 

sedangkan non tes adalah kuesioner tentang kecerdasan spasial. Hasil 

test digunakan untuk menentukan kemampuan dalam memecahkan 

masalah Geografi, sedangkan kecerdasan spasial kuesioner digunakan 

untuk menentukan tingkat kecerdasan spasial siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa banyak siswa dengan kecerdasan spasial tinggi 

(N1) = 20 memiliki rata-rata hasil belajar Geografi (x1) = 9,95. 

Sementara, banyak siswa dengan kecerdasan spasial rendah (n2) = 64, 

memiliki hasil belajar Geografi rata-rata (x2) = 17,07. T-test analisis 

statistik membuktikan bahwa tidak ada pengaruh kecerdasan spasial 

pada hasil belajar Geografi melalui PBL siswa kelas XII SMA Negeri 

1 Belitang III OKU Timur. 

Kata Kunci: Kecerdasan Spasial, Hasil Belajar, Problem Based 

Learning 

 

PENDAHULUAN 

 

Geografi merupakan ilmu yang sangatpenting dalamsegalaaspek kehidupan. 

Bidang ilmu apa pun tidak lepas dari peran aktif dan partisipasi ilmu Geografi. 

Preton E. James menyatakan, “Geography has sometime been called the mother 

of sciences, since many fields of learning that started with observation of the 

actual face of the earth turned to the study of specific processes whatever they 

might be located”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Geografi dapat 

di anggap sebagai induk ilmu pengetahuan, karena banyak bidang ilmu 

pengetahuan yang di awali dengan pengamatan permukaan bumi yang kemudian 

berkembang menjadi proses spesifik pada tempat terjadinya. Banyak manfaat 

mailto:gracya50@gmail.com
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dalam mempelajari ilmu Geografi dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya 

berkaitan erat dengan litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer. Namun 

pada kenyataanya ilmu Geografi sering di pandang sebelah mata, dan banyak 

tidak disukai oleh para siswa. Selain itu model maupun metode yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi Geografi masih bersifat teacher centered, 

artinya proses pembelajaran masih terpusat pada guru.  

 

Handoyo (2012) menyatakan bahwa secara faktual pembelajaran Geografi di 

sekolah belum sesuai dengan fungsinya. Pertama, pembelajaran masih kurang 

menggunakan paradigma baru dan bermakna bagi siswa. Kedua, pembelajaran 

masih menitik beratkan pada aspek pengetahuan untuk menyiapkan ujian, 

bukanmengajarkan siswa membangun kompetensi. Hal ini mengakibatkan 

kemampuan berpikir siswa, kurang mengalami perkembangan secara maksimal. 

Rendahnya hasil belajar siswa mata pelajaran Geografi merupakan salah satu 

alasan bahwa Geografi bukan pelajaran yang mudah bagi sebagian orang. Dari 

hasil observasi peneliti di SMAN 1 Belitang III OKU Timur bahwa siswa tidak 

terbiasa dengan soal-soal pemecahan masalah dan mengalamikesulitan saat 

mengerjakan soal sehingga hasil belajar yang diperoleh juga rendah atau dapat 

dikatakan tidak tuntas. 

Oleh karena itu dalam guru perlu menggunakan atau merencanakan sebuah 

model pembelajaranyang tepat untuk dapat menjelaskanmateri Geografi kepada 

siswa. Guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip 

belajar sebagai dasar dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang berpusat 

pada siswa (Slameto, 2010:98). Guru yang berpartisipasi dalam proses pengajaran 

secara aktif harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

menentukan perilaku, karakteristik, dan untuk menguji kembali peserta didik 

(Abdurrahman, 2010). Salah satu model yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). Sanjaya (2008: 214-216) mengemukakan bahwa PBL 

merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. PBL merupakan masalah yang 

bersifat terbuka. Artinya, jawaban dari permasalahan tersebut belum pasti, 

sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan 

menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan kajian diatas diketahui bahwa proses pembelajaran di  SMA 

Negeri 1 Belitang III OKU Timur,  masih bersifat teacher centered, artinya proses 

pembelajaran masih terpusat pada guru. Penggunaan model pembelajaran yang 

kurang tepat serta penggunaan metode ceramah, pemberian catatan, pemberian 

tugas tidak mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. 

Rendahnya hasil belajar dilihat dari masih banyaknya siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75, hanya sekitar 45-50% 

dari seluruh siswa khususnya pada kelas XII di SMA Negeri 1 Belitang III OKU 

Timur. Seperti yang telah dikemukakan di atas salah satu model pembelajaran 
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yang direkomendasaikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang merupakan salah satu contoh 

model pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. 

Tujuan pembelajaran aktif adalah membantu mengembangkan lingkungan 

belajar yang melibatkan peserta didik, mengembangkan kemauan mereka untuk 

berperan serta dalam pengajaran aktif, dan menciptakan norma-norma ruang kelas 

yang positif. Membantu memperbarui bangunan tim dan mengambil minat siswa 

dalam mata pelajaran (Silbermen, 2012: 40). Berdasarkan pendapat yang terkait 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) maka model 

pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Geografi, khususnya pada materi Penginderaan Jauh 

dan SIG kelas XII. 

KAJIAN PUSTAKA 

Problem Based Learning 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah rangkaian 

aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah 

yang dihadapi secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2006: 214). Pada model ini 

pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang 

penyelesaiannya membutuhkan kerja sama di antara siswa-siswa. Guru memandu 

siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan, 

memberikan contoh penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan 

supaya tugas tersebut dapat diselesaikan, serta menciptakan suasana kelas yang 

fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa. 

Daryanto (2014: 29) menyatakan Problem Based Learning (PBL) atau 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang 

menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar” bekerja secara berkelompok 

untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Permasalahan ini digunakan 

untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. 

Menurut Sonawat dan Gogri (dalam Yaumi, 2012: 16) Kecerdasan spasial 

merupakan kecerdasan yang dikaitkan dengan bakat seni, khususnya  seni lukis 

dan seniarsitektur. Kecerdasan spasial didefinisikan sebagai kemampuan 

mempersepsi dunia spasial secara akurat serta mentransformasikan persepsi 

spasial tersebut. 

Menurut Barrows & Kelson (2004) menyatakan PBL adalah suatu model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, 

belajar secara mandiri, dan menuntut keterampilan berpartisipasi dalam tim. 

Proses pemecahan masalah dilakukan secara kolaborasi dan disesuaikan dengan 

kehidupan. Sedangkan Tan dalam Rusman (2013:232) mengemukakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam 

kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap  tantangan  
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dunia  nyata,  kemampuan  untuk  menghadapi segalas esuatu yang baru dan 

kompleksitas yang ada.Yang dimaksud dengan penggunaan berbagai macam 

kecerdasan dalam pembelajaran Geografi tidak hanya berfokus pada satu 

kecerdasan,namun juga memerlukan kecerdasan-kecerdasan yang lain untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan Geografi salah satunya yaitu kecerdasan spasial.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Problem Based  Learning 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengguanakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kriris dan 

keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Langkah-langkah Problem Based Learning 

Menurut Ibrahim (dalam Minarni, 2009: 12), langkah-langkah pembelajaran 

berdasarkan masalah, terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru 

memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan 

penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Sintaks Pembelajaran Berdasarkan 

masalah : 

1. Orientasi siswa pada masalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau 

demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih 

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masala 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan 

model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu 

siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang mereka gunakan.  

Menurut Arends (dalam Trianto, 2009: 93-94), pembelajaran Problem 

Based Learning mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pengajuan pertanyaan 

atau masalah; (2) Berfokus pada keterkaitan antardisiplin; (3) Penyelidikan 

autentik; dan (4) Menghasilkan produk dan memamerkannya. Adapun menurut 

Ngalimun (2012: 89) karakteristik model Problem Based Learning yaitu: (1) 

Belajar dimulai dengan suatu masalah, (2) Masalah yang diberikan berhubungan 

dengan dunia nyata siswa, (3) Mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, 

bukan di seputar disiplin ilmu, (4) Memberikan tanggung jawab yang besar 

kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses 

belajarnya, (5) Menggunakan kelompok kecil, dan (6) Menuntut siswa untuk 
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mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk suatu produk atau 

kinerja (performance). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disebutkan langkah-langkah model 

pembelajaran Problem Based Learning dimulai dengan masalahyang tidak 

terstruktur atau sesuatu yang kacau. Langkah-langkah yang akan dilalui siswa 

dalam proses PBLadalah: (1) Menemukan masalah, (2) Mendefinisikan masalah 

(3) Menemukan fakta (4) Pembuatan hipotesis (5) Penelitian (6) Rephrasing 

masalah (7) Menyuguhkan alternatif dan (8) Mengusulkan solusi. 

Kelemahan dan Kelebihan Problem Based Learning (PBL) 

Seperti halnya model pembelajaran yang lain, model Problem Based 

Learning juga mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. 

Warsono dan Hariyanto (2012: 152) mengemukakan bahwa secara umum 

kelebihan dan kekurangan model Problem Based Learning antara lain:  

1. Kelebihan model problem based learning, yaitu: (a) Siswa akan terbiasa 

menghadapi masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran di kelas tetapi 

juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari (real world). 

(b) Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-

teman, (c) Membiasakan siswa melakukan eksperimen.  

2. Kekurangan model problem based learning, yaitu: (a) Tidak banyak guru 

yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. (b) Sering kali 

memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang panjang. 

Sedangkan Sanjaya (2007: 220-221) berpendapat bahwa kelebihan dan 

kekurangan model problem based learning adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan model problem based learning, yaitu: (a) Meningkatkan motivasi 

dan aktivitas pembelajaran siswa. (b) Mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan 

dengan pengetahuan baru. (c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. (d) 

Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan.  

2. Kekurangan model problem based learning, yaitu: manakala siswa tidak 

memiliki minat/tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang 

dipelajari sulit dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. 

Kecerdasan Spasial 

Kecerdasan spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, 

arah,ruang secara akurat. Sebagaiamana dikemukakan Armstrong bahwa anak 

yang cerdas dalam spasial memiliki kepekaan terhadap warna, garis-garis, bentuk-

bentuk, ruang dan bangunan (Musfiroh, 2008: 67). Kecerdasan spasial meliputi 

kemampuan-kemampuan untuk mempresentasikan dunia melalui gambaran-
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gambaran mental dan ungkapan artistik (Paul, 2004). Kecerdasan spasial sebagai 

sekumpulan  kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan pemilihan, 

pemahaman dimana proyeksi visual, imajinasi mental pemahaman ruang, 

manipulasi imajinasi, serta pengandaan imajinasi hayat maupun imanjinasi dalam 

diri/abstrak (Harggety, 1995: 35). 

Komponen Kecerdasan Spasial 

Menurut Armstrong (Musfiroh, 2008:44) komponen inti kecerdasan spasial 

adalah kepekaan pada garis, warna, bentuk, ruang, keseimbangan, bayangan, 

harmoni, pola dan hubungan antar unsur tersebut. Komponen lainnya adalah 

kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara spasial, dan 

mengorientasi diri secara tepat. Komponen inti kecerdasan spasial bertumpu pada 

ketajaman melihat dan ketelitian pengamatan. 

Indikator Kecerdasan Spasial 

Kemampuan berfikir topologis, yakni kemampuan yang bersifat mengurangi 

bagian-bagian  dari suatu  objek,  pada  awal masa  anak-anak  memungkinkan 

mereka menguasai kerangka berfikir  euclidean pada usia 9-10 tahun. Dengan 

demikian, apabila mendapatkan cukup dorongan untuk melakukan pengamatan 

suatu objek dan mengeksplorasi unsur dari suatu objek, anak-anak akan 

menguasai kemampuan pandang ruang secara baik, bahwa setiap orang memiliki 

komponen (Musfiroh, 2008: 45). Menurut Musfiroh (2008: 45) bahwa sebagian 

anak-anak memiliki kepekaan artistik, yakni kemampuan merasakan kebagusan 

dalam komposisi bentuk dan warna. Kepekaan artistik ini akan bertahan hingga 

usia lanjut. Dalam Musfiroh (2008: 45-47) kecerdasan spasial memiliki indikator 

sebagai berikut: 

1. Individu yang cerdas secara spasial (lebih) mudah membaca peta, gambar, 

grafik, dan diagram. Mereka mudah menangkap informasi melalui bahan-

bahan, peta pikiran,dan gambar-gambar yang menyatakan hubungan suatu 

konsep dengan konsep yang lain. 

2. Individu yang cerdas secara spasial menonjol dalam seni lukis dan seni kriya. 

Mereka cepat menangkap karakteristik objek dan memiliki kemampuan alami 

untuk menuangkannya dalam bentuk gambar,bentuk tiga dimensi,dan seni 

kerajinan. 

3. Individu yang  cerdas  secara spasial mampu  memberikan gambaran visual 

yang  jelas ketika memikirkan sesuatu. Mereka sangat imajinatif, mampu  

membayangkan  sesuatu  dengan  detil  bentuk,  warna dan komposisinya. 

4. Individu yang cerdas secara spasial mampu menggambar sosok orang atau 

benda menyerupai aslinya. Mereka sangat peka terhadap bentuk,unsur bentuk, 

ukuran, komposisi, warna, dan detil lainnya. Mereka  mampu merekam 

dengan akurat apa yang dilihat dan dibayangkan. 

5. Individu yang cerdas secara spasial senang melihat film, slide, gambar atau 

foto. Mereka tertarik dengan objek pandang dan ruang dalam berbagai bentuk 

dan cepat menyerap informasi maupun ciri yang melekat pada objek tersebut. 
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6. Individu yang cerdas secara spasial menikmati permainan yang membutuhkan 

ketajaman visual-spasial, seperti jigsaw, maze. Mereka menyukai 

penelusuranyang melibatkan kemampuan melihat, mendeteksi bentuk dan 

alur, serta kontruksi sesuatu 

7. Individu yang cerdas secara spasial sering melamun, membayangkan 

sesuatu,dan mengembangkan imajinasi mereka. Memori mereka terhadap 

peristiwa, citraangerak, detil objek relatif akurat. Mereka memiliki 

kemampuan untuk menghadirkan kembali berbagai memori spasial tersebut 

dalam lamunan dan fantasi, serta mengolahnya dalam bentuk imajinasi. 

8. Individu yang cerdas secara spasial senang membuat konstruksi tiga dimensi 

dari unsur, seperti lego, bricks, bombiq, dan balok. 

9. Mereka memiliki kemampuan mengurai unsur benda, dan meletakkan kembali 

unsur-unsur tersebut pada tempatnya. Mereka juga memiliki kepekaan 

terhadap komponen konstruksi dan mampu menganalisis setiap bagian dari 

konstruksi tersebut. 

10. Individu yang cerdas secara spasial senang mencorat-coret dikertas atau 

dibuku. Mereka memanfaatkan komponen garis, bentuk-bentuk geometri atau 

bentuk yang lain untuk mengekspresikan emosi, mengisi kejenuhan, dan 

mencari ilham. 

11. Individu yang cerdas secara spasial lebih memahami informasi visual daripada 

dengan kata-kata. Mereka belajar dengan melihat dan mengamati benda, 

bentuk, warna, dan detil. 

12. Individu yang cerdas secara spasial mampu merasakan dan menangkap pola-

pola yang lembut dan rumit. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Belitang III OKU Timur. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran2013/2014. 

Penelitian  ini merupakan  penelitian  kuantitatif Pre-Eksperiment Design yang 

digunakanOne-Group Pretest-Posttest Design. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh siswa IPS kelas XII SMAN 1 Belitang III OKU Timur, (Arikunto, 2010: 

173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Dengan sampel 

penelitian yaitu siswa kelas XII IPS1, XII IPS2, dan XII IPS3. Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). Apabila 

subjeknya kurang dari <100, maka sampelnya diambil semuanya sehingga 

penelitianya merupakan populasi.  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling. Variabel  dalam  penelitian  ini  

terdiri  dari  tiga variabel yaitu  variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

moderator. Variabel bebas yang dimaksud adalah kecerdasan spasial, variabel 

terikatnya adalah hasil belajar siswa pada materi Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi mata pelajaran Geografi sedangkan variabel moderatornya 

adalah Problem Based Learning. 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

238 
 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperlukan 

suatu cara atau metode. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti 

dalam memperoleh data (Arikunto, 2010: 192). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu (Sugiyono, 

2012:107). Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan metode nontes. Bentuk Tes yang digunakan adalah tes  hasil 

belajar yaitu dalam bentuk soal uraian untuk mengetahui sejauhmana siswa 

menguasai dan memahami materiyang telah diajarkan. Sedangkan metode non tes 

yang digunakan adalah angket kecerdasan spasial untuk mengetahui tingkat 

kecerdasan spasial siswa. Instrumen tes dan non tes digunakan setelah divalidasi 

dan uji reabilitas. Data yang  diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis 

dengan analisis statistik parametrik yaitu uji-t (t-test). Sebelum melakukan analisis 

uji-t, didahului dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan 

rumus uji-F sebagai syarat penggunaan uji-t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Dari  penelitian yang dilakukan pada kelas XII IPS di SMAN 1 Belitang III 

OKU Timur Tahun Pelajaran  2013/2014  dengan  kelas  sampel XII IPS 1,XII 

IPS2, dan XII IPS, diperoleh sampel sebanyak 94 siswa dengan hasil sebagai 

berikut. Selisih nilai hasil belajar siswa dengan kecerdasan spasial tinggi dan nilai 

hasil belajar siswa dengan kecerdasan spasial rendah 

Tabel 1. Tingkat Kecerdasan Siswa Kelas XII SMAN 1 Belitang III OKU Timur 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-Rata 

Hasil 

Belajar 

Simpangan 

Baku 

Kecerdasan Spasial Tinggi 20 9,95 15,0489 
Kecerdasan Spasial Rendah 64 17,07 20,6647 

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2014 

Berdasarkan uji normalitas pada hasil belajar Geografi siswa dengan 

kecerdasan spasial tinggi dan pada hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan 

spasial rendah berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Berdasarkan hasil 

analisis uji homogenitas diperoleh bahwa sampel berasal dari populasi dengan 

varian homogen. Dari uji prasyarat kemudian dilanjutkan uji-t dengan hipotesis 

nol menyatakan bahwa Hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial 

tinggi tidak lebih baik dari pada hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan 

spasial rendah dalam Problem Based Learning (PBL). Sedangkan hipotesis 

alternatif  menyatakan Hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial 

tinggi lebih baik dari  pada hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial 

rendah dalam Problem Based Learning (PBL).  
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Pembahasan 

Berdasarkan uji analisis mengenai ada tidaknya pengaruh kecerdasan spasial 

terhadap hasil belajar Geografi siswa dalam Problem Based Learning dengan 

hipotesis alternatif bahwa hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial 

tinggi lebih baik dari hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial 

rendah dalam Problem Based Learning (PBL) menggunakan uji t dengan taraf 

signifikan 0,05 diperoleh nilai thitung= 1,4284 dan ttabel= 1,66365 karena thitung  

ditolak, maka H0 diterima. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar  Geografi  siswa  dengan kecerdasan spasial tinggi tidak lebih 

baik dari hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial rendah dalam 

Problem Based Learning (PBL) dengan kata lain tidak ada pengaruh kecerdasan 

spasial terhadap hasil belajar Geografi melalui Problem Based Learning. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa dengan kecerdasan spasial tinggi yang 

diharapkan lebih menonjol dalam kemampuan membayangkan, 

mempresentasikan ide secara spasial, dan mengorientasi diri secara tepat dalam 

Problem Based Learning malah sebaliknya. Pada kenyataannya siswa yang 

memiliki kecerdasan spasial tinggi kurang aktif dalam pembelajaran sehingga 

didominasi oleh siswa yang memiliki kecerdasan spasial rendah. Halini 

dikarenakan siswa yang memiliki kecerdasan spasial tinggi lebih sedikit 

dibadingkan dengan siswa yang memiliki kecerdasan spasial rendah sehingga 

diskusi antar anggota kelompok kurang berjalan dengan baik. Kemudian kondisi 

saat pembelajaran yang kurang kondusif membuat siswa yang lain terganggu 

sehingga siswa tidak dapat konsentrasi dan berfikir dengan baik. Siswa yang 

memiliki kecerdasan spasial tinggi, perlu konsentrasi terhadap suatu permasalahan 

dan membutuhkan suasana yang tenang saat belajar sehingga saat kondisi kelas 

yang ramai, mereka tidak dapat berkonsentrasi dan berfikir dengan baik dan 

memungkinkan hasil belajarnya juga sama dengan siswa dengan kecerdasan 

spasial rendah atau hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial tinggi 

tidak lebih baik dari hasil belajar siswa dengan kecerdasan spasial rendah dalam 

PBL. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistika, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian diperoleh banyak siswa dengan kecerdasan spasial tinggi 

(n1)= 20, diperoleh rata-rata hasil belajar Geografi (x1)= 9,95 dengan 

simpangan baku sebesar 15,0489. Sedangkan banyak siswa dengan kecerdasan 

spasial rendah (n2) = 64, diperoleh rata-rata hasil belajar Geografi (x2)= 17,07 

dengan simpangan baku sebesar 20,6647. 
2. Hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial tinggi tidak lebih baik 

dari hasil belajar Geografi siswa dengan kecerdasan spasial rendah dalam 
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Problem Based Learning (PBL). Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh 

kecerdasan spasial terhadap hasil belajar Geografi dalam PBL. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi objek 

berdasarkan kesesuaian lahan dan mengembangkan rute perjalanan 

ekowisata di  Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru.   

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama adalah  partisipatory tourism apraisal, survei 

lapangan dan analisis kesesuaian lahan yang berpotensi sebagai objek 

ekowisata. Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan rute 

perjalanan wisata.  Penelitian ini menemukan terdapat 13 objek yang 

dapat dijadikan sebagai objek ekowisata, dengan kriteria pada 

umumnya adalah sesuai dikembangkan untuk objek ekowisata. Ketiga 

belas objek tersebut dapat di bentuk ke dalam empat rute, sekaligus 

empat kawasan ekowisata di Negari Koto Alam Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru.   

Kata Kunci: Potensi Ekowisata, Rute Perjalanan Wisata 

 

PENDAHULUAN 

Nagari Koto Alam merupakan salaha satu nagari yang berada di wilayah 

administrasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Nagari ini mempunyai potensi 

alam yang menarik dengan unsur-unsur lensekap yang beragam seperti adanya 

pemandangan alam, air terjun, lembah dan lain-lain, serta kondisi hutan yang 

sangat alami. Daerah ini juga  merupakan salah satu daerah yang dilalui oleh garis 

khatulistiwa sehingga daerah ini makin unik. Selain itu, Nagari Koto Alam yang 

berada di jalur jalan raya negara lintas Sumatera bagian timur yang  

menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau. Dengan kondisi alam yang 

demikian, daerah ini sebenarnya sangat berpotensi dijadikan  sebagai salah satu 

daerah destinasi ekowisata di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. 

Saat ini kawasan-kawasan yang baru dilirik dan dikembangkan untuk 

kegiatan ekowisata di Sumatera Barat selain Mentawai adalah kawasan-kawasan 

di bagian selatan dan tengah, seperti Kawasan Mandeh, Kawasan Nyarai, 

Kawasan Bukik Cambai, Kawasan Ngarai Sianok, dan lain-lain.  

Dikembangkannya kawasan-kawasan ini, terutama bagian selatan Sumatera Barat 

mailto:debiprahara03@gmail.com
mailto:suastiyurni@yahoo.co.id
mailto:ahyuniaziz@yahoo.com
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sebagai kawasan ekowisata sudah cukup banyak menarik para wisatawan baik 

lokal maupun mencanegara, untuk berkunjung ke daerah tersebut.  Disisi lain, 

kawasan yang lebih dulu berkembang dalam bidang kepariwisataan di Sumatera 

Barat sebagaimana juga disebutkan di atas adalah kawasan wisata yang terdapat di 

bagian tengah, yakni  Bukittinggi dan sekitarnya yang lebih fokus pada kegiatan 

rekreasi dan budaya. Kawasan ini masih berpotensi dipadukan pengembangannya 

dengan tema ekowisata sebagaimana yang sudah dikembangkan pada bagian 

selatan. Disinilah perlunya titik fokus  pengembangan potensi ekowisata dan rute 

perjalanan wisata di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Artinya 

dengan memanfaatkan rute perjalanan wisata yang telah ada (Bukittinggi dan 

sekitarnya), pengembangan kawasan ekowisata  di Nagari Koto Alam Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru sudah memiliki pasar yang jelas. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penawaran perpanjangan lama tinggal para wisatawan melalui promosi 

kawasan-kawasan ekowisata baru tersebut.  

Ekowisata secara konseptual menurut Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata Republik Indonesia (2003) dapat didefinisikan sebagai suatu konsep 

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-

upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat dan pemerintah setempat. Dalam konteks yang senada Suprayitno 

(2008) menyatakan bahwa ekowisata adalah suatu model pengembangan wisata 

alam yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah yang 

dikelola secara alami di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahan alam 

juga melibatkan unsur pendidikan dan dukungan terhadap usaha konservasi serta 

peningkatan pendapatan masyarakat setempat.  

Ekowisata juga dapat dilihat sebagai suatu produk. Sebagai suatu produk  

ekowisata didefinisikan sebagai kesatuan konsep dari produk yang tangible 

(sumberdaya, atraksi, fasilitas, dan infrastruktur) maupun intangible (jasa 

pelayanan fungsi dan kegiatan) yang memberikan nilai kepada wisatawan/ turis.  

Secara umum produk ekowisata meliputi sumberdaya alam, atraksi, fasilitas, 

infrastruktur, jasa, pandangan/ imej, dan simbol dari suatu nilai budaya yang 

menawarkan manfaat yang menarik kepada kelompok konsumen untuk 

memuaskan mereka sesuai dengan motivasi dan harapan mereka terkait dengan 

penggunaan leisure time. 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan, dalam 

pengembangan produk ekowisata ada tiga elemen kunci produk yang harus 

dipertimbangkan, yakni: mengembangkan produk yang unik, asli, dan produk 

yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Melakukan pengembangan ketiga 

elemen tersebut menurut Rusdianto (2011), perlu dilakukan langkah-langkah 

berikut:  (1) Identifikasi sumberdaya yang akan ditata sebagai sebuah produk, (2) 

Identifikasi produk yang sudah ada dan potensial produk yang akan 

dikembangkan, (3) Pengembangan produk-produk baru, (4) Pengembangan dan 

pembangunan "pintu masuk, zona tujuan dan rute perjalanan masyarakat, (5) 
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Pengembangan paket produk yang paling tepat, dan (6) Pengembangan hubungan 

dan jaringan industri lain, seperti layanan informasi. 

Selanjutnya menurut Rusdianto, ada tiga bentuk lokasi yang dapat 

dikembangkan menjadi atraksi ekowisata yakni: (1) Lokasi atraksi alam (natural 

sites attractions) seperti topografi, iklim, sumberdaya air, satwa liar, vegetasi, 

areal perlindungan, dan lokasi tertentu yang mempunyai ciri khusus yang  

mengagumkan bagi wisatawan; (2) Lokasi perubahan alam yang dibedakan 

dengan atraksi alam karena memiliki sifat tertentu yang dapat dijadikan sebagai 

atraksi, termasuk fenomena alam yang terjadi pada musim tertentu. Contoh: 

migrasi burung-burung yang merupakan suatu ilustrasi atraksi yang sangat bagus 

pada musim tertentu; proses letusan gunung; (3) Lokasi atraksi budaya (cultural 

site attractions) merupakan salah satu atraksi ekowisata yang juga dapat 

dikembangkan, antara lain tempat-tempat peninggalan zaman dahulu seperti 

tempat peninggalan zaman batu, zaman industrialisasi, zaman kontemporer, dan 

lain sebagainya.   

Pengembangan pariwisata harus direncanakan secara baik, karena tanpa 

adanya rencana yang matang, dikhawatirkan pariwisata sebagai suatu industri 

akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Perencanaan 

pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah dibutuhkan ketersediaan data dan 

informasi yang memadai, karena data dan informasi merupakan dasar dari suatu 

perencanaan yang baik. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam menyusun 

rencana strategis sektor pariwisata di suatu daerah dapat berupa analisis potensi 

dan daya tarik objek wisata. 

Potensi ekowisata merupakan potensi ekologis, sosial dan budaya. Potensi 

ini akan menjadi daya tarik ekowisata yang  mendukung konservasi lingkungan, 

dan budaya yang ada di kawasan ekowisata. Daya tarik ekowisata bisa berupa  

daya tarik alam berupa hutan, sungai, danau, pantai serta meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Potensi objek ekowisata 

merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh lokasi atau objek dipermukaan bumi 

yang dapat dikembangkan menjadi objek ekowisata dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tersebut berupa analisis kesesuaian lahan untuk lokasi 

ekowisata dengan beberapa Indikator yang terdiri dari, indikator kekritisan lahan, 

indikator aksesibilitas, indikator topografi/ kemiringan lereng, indikator dukungan 

masyarakat, indikator ketersediaan sumber air, indikator keamanan, dan indikator 

konflik kepentingan. 

Berdasarkan pembahasan tentang kondisi real dan pengembangan ekowisata 

di atas, dikemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan 

daya tarik kawasan ekowisata di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto 

Baru, dan (2) Mengembangkan rute perjalanan potensi ekowisata di Nagari Koto 

Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru.   
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif terhadap pengembangan 

potensi ekowisata yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah  

partisipatory tourism   apraisal dan  survei lapangan untuk menentukan objek dan 

beberapa indikator kesesuaian lahan, serta rute perjalanan wisata. Kesuaian lahan 

ditetapkan mengacu pada Dokumen Pengembangan wisata TAHURA (dalam 

Riyanto, 2014)  yang menggunakan tujuh indikator seperti pada Tabel 1. Terakhir 

adalah membentuk rute perjalanan wisata sekaligus kawasan ekowisata serta 

perencanaan perjalanan ekowisata (tourism plan).   

Tabel 1. Panduan Analisis  Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Ekowisata 

N

O 
INDIKATOR Data 

Sumber 

Data 
Kategori Skor 

Bobo

t 

Range 

Nilai 

(6x7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Kekritisan 

Lahan 

 

 

Peta Sebaran Lahan Kritis 

 

 

BPDAS 

KUANTAN 

 

 

1. Tidak Kritis 

2. Agak Kritis 

3. Kritis 

3 

2 

1 

15 

 

 

15-45 

 

 

2 

 

 

Aksesibilitas 

 

 

Waktu Tempuh, 

Kondisi Jalan 

Jarak Dari Pemukiman 

Penduduk 

 

Observasi 

 

1.mudah 

dijangkau 

2. agak sulit 

dijangkau 

3. sulit dijangkau 

3 

2 

1 

 

15 

 

 

15-45 

 

3 

 

 

Topografi/kemi

ringan Lereng 

 

 

Peta Kemiringan Lereng 

 

 

BAPPEDA 

 

 

1.0-15% 

2. 15-30% 

3. > 30% 

3 

2 

1 

 

10 

 

 

10-30 

 

4 

 

 

Dukungan 

Masyarakat 

 

 

Pemilik Lahan di lokasi 

Pemilik Tanah Adat 

Pemerintah Nagari 

Wawancara 

 

 

1. Mendukung 

2. Kurang 

Mendukung 

3. Tidak 

Mendukung 

3 

2 

1 

 

20 

 

 

20-60 

 

5 

 

 

Ketersediaan 

Sumber Air 

 

 

Ketersediaan Air Bersih 

Kondisi Das 

 

 

Observasi 

 

1. Baik 

2. Kurang Baik 

3. Tidak Baik 

3 

2 

1 

 

15 

 

 

15-45 

 

6 

 

 

Keamanan 

 

 

Tingkat Bahaya Lokasi 

 

 

Observasi 

 

 

1. Aman 

2. Kurang Aman 

3. Tidak Aman 

3 

2 

1 

 

15 

 

 

15-45 

 

 

 

7 

Konflik 

Kepentingan 

 

 

Perencanaan Nagari 

 

 

Wawancara 

kantor Wali 

Nagari 

 

1. Sesuai dengan 

perencanaan 

Nagari 

2. Kurang Sesuai 

dengan 

Perencanaan 

Nagari 

3. Tidak Sesuai 

Dengan 

Perencanaan 

Nagari 

3 

2 

1 

 

10 

 

 

10-30 

 
  

Sumber: Dokumen Pengembangan wisata Tahura (2013, dalam Riyanto, 2014)  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Objek Ekowisata di  Nagari Koto Alam 

Berdasarkan observasi lapangan dan dan teknik partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan kepariwisataan (partisipatory tourism apraisal) didapatkan 

13 objek ekowisata di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yakni 

Tugu Sakido Mura, Panorama Bukik Lawa, Panorama Selat Malaka, Puncak 

Paninjawan, Batu Tali Ayam, Batu Badukong, Puncak Kampaan Langik, Sosa 

Kumbang Balayie, Lubuk bulan, Lubuk Panyabogangan uso, Lubuk Buntoa, Ai 

Masin, dan Lubuk Panjang. Berdasarkan analisis masing-masing potensi objek 

dapat digambarkan klasifikasi kesesuaian lahan untuk objek ekowisata di Nagari 

Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan berpedoman pada FAO 

(1994).   

Tabel 2. Kesesuaian Lahan Objek Ekowisata di Kawasan Nagari Koto Alam 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

No 

Indikator LK AK TOP DM KSA KA KK 

T PKL K Bobot 15 15 10 20 15 15 10 

Nama Objek Bobot X Skor 

1 Tugu Sakido Mura 30 45 10 60 45 30 30 250 83.3 SS 

2 Panorama Bukik Lawa 15 45 10 60 45 30 20 225 75.0 S 

3 Panorama Selat malaka 15 45 10 60 45 45 10 230 76.7 S 

4 Puncak Paninjawan 15 30 10 60 30 30 20 195 65.0 S 

5 Batu Tali Ayam 15 30 10 60 45 30 20 210 70.0 S 

6 Batu Badukong 30 30 10 60 45 30 10 215 71.7 S 

7 Kampaan Langik 45 30 10 60 45 45 10 245 81.7 S 

8 Sosa Kumbang Balayie 15 30 10 60 45 30 20 210 70.0 S 

9 Lubuk Bulan 15 30 10 60 45 30 20 210 70.0 S 

10 Lubuk Panyabogangan Uso 15 30 10 60 45 30 20 210 70.0 S 

11 Lubuk Buntoa 15 30 10 60 45 30 20 210 70.0 S 

12 Ai Masin 45 30 10 60 45 30 20 240 80.0 S 

13 Lubuk Panjang 45 30 10 60 45 30 20 240 80.0 S 

Kesesuaian Lahan Rata-Rata 74.1 S 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016 

Keterangan 

LK : Kekritisan Lahan  KSA : Ketersediaan Sumber Air 

KK : Konflik Kepentingan PKL : %Kesesuaian Lahan 

DM : Dukungan Masyarakat TOP : Topografi 

K : Klasifikasi 
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Berdasarkan perolehan skor dan persentase kesesuaian lahan masing-masing  

objek ekowisata yang ada di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

dapat disimpulkan bahwa 13 objek yang ada di Nagari Koto Alam Kecamatan 

Pangkalan Koto Baru berada pada kategori sesuai. Sehingga semua objek tersebut 

sesuai untuk dikembangkan sebagai objek ekowisata di Nagari Koto Alam 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru. 

Rute Perjalanan Wisata di Nagari Koto Alam 

Rute perjalanan wisata dikembangkan berdasarkan kedekatan lokasi objek 

yang sudah diidentifikasi. Dari ketiga belas objek ekowisata yang ada tersebut 

maka dibentuk empat rute perjalanan wisata di Nagari Koto Alam, yang akhirnya 

membentuk kawasan-kawasan ekowisata,  yaitu: (1) Rute Jalan Raya Negara, (2) 

Rute Sawa Lowe, (3) Rute Bukik Cawan,  dan (4) Rute Koto Lamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rute Jalan Raya Negara 

 

1. Rute Jalan Raya Negara 

Rute Jalan Raya Negara menghubungkan tiga objek melalui rute primer jalan 

raya negara. Objek yang terhubung pada rute ini yaitu Tugu Sakido Mura, 

Panorama Bukik Lawa, dan Panorama Selat Malaka. Di dalam rute ini dapat 

di rencanakan kegiataan wisata yaitu melihat dan menikmati keindahan alam, 

fotografi, wisata sejarah dan pengamatan titik kulminasi matahari pada waktu 

tertentu.  



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

248 
 

  

Gambar 2. Objek Ekowisata Tugu Khatulistiwa dan Panorama Bukik Lawa 

 

2. Rute Sawa Lowe   

Rute Sawa Lowe menghubungkan tiga objek melalui Rute Primer Jalan Raya 

Negara, Rute Sekunder Jalan Pertanian, dan Rute Tersier Jalur Tracking. 

Objek yang terhubung pada rute ini yaitu Batu Badukong, Batu tali Ayam, dan 

Puncak Paninjawan. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan pada rute ini yaitu 

melihat dan menikmati keindahan alam fotografi wisata sejarah tracking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rute Sawa Lowe 
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Gambar 4. Objek Ekowisata Batu Badukong dan Puncak Paninjawan 

 

3. Rute Bukik Cawan  

Rute Bukik Cawan Menghubungkan 1 objek melalui Rute Primer Jalan Raya 

Negara, Rute Sekunder Jalan Pertanian, dan Rute Tersier Jalur Tracking. 

Objek yang terhubung pada rute ini yaitu Puncak Kampaan Langik. Kegiatan 

wisata yang dapat dilakukan pada rute ini yaitu melihat dan menikmati 

keindahan alam, fotografi, bird watching, tracking, pengamatan flora dan 

fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rute Bukik Cawan 
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Gambar 6. Objek Ekowisata Puncak Kampaan Langik dan Jalur Menuju Objek 

Puncak Kampaan Langik 

 

4. Rute Koto Lamo  

Rute Koto Lamo menghubungkan enam objek melalui Rute Primer Jalan Raya 

Negara, Rute sekunder Jalan Pertanian, dan Rute Tersier Jalur Tracking. 

Objek yang terhubung pada rute ini yaitu Sosa Kumbang Balayie, Lubuk 

Bulan, Lubuk Panyaboganagn Uso, Lubuk Buntoa, Ai Masin dan Lubuk 

Panjang. Melihat dan menikmati keindahan alam, fotografi, bird watching, 

tracking, pengamatan flora dan fauna, wisata sejarah, memancing, 

penelusuran sungai, mengamati fenomena unik air masin, dan penelusuran 

sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rute Koto Lamo 
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Gambar 8. Objek Ekowisata Sosa Kumbang Balayie dan Lubuk Panjang 

 

Tabel 3. Perencanaan Perjalanan Wisata di Kawasan Nagari Koto Alam 
No Rute Nama 

Rute 

Lama 

wisata 

Objek Kegiatan 

1 

  

  

  

Primer  

Jalan Provinsi 

  

  

Rute Jalan 

Raya 

Negara 

  

  

  

< 1 Hari 

  

  

  

1. Tugu Sakido Mura 

2. Panorama Bukik 

Lawa 

3. Panorama Selat 

Malaka 

  

1. Melihat dan menikmati 

Keindahan Alam 

2. Fotografi 

3. Wisata sejarah 

4. Pengamatan titik kulminasi 

matahari pada waktu tertentu 

2 

  

  

  

  

  

  

Primer  

Jalan Raya 

Nagari 

Sekunder 

Jalan 

Pertanian 

Tersier 

Jalur Tracking 

Rute Sawa 

Lowe  

  

  

  

  

  

1 Hari  

  

  

  

  

  

  

 

1. Batu Badukokng 

2. Batu Tali ayam 

3. Puncak Paninjawan 

1. Melihat dan menikmati 

Keindahan Alam 

2. Fotografi 

3. Wisata sejarah 

4. Tracking 

 

  

3 

  

  

  

  

  

  

Primer  

Jalan Raya 

Nagari 

Sekunder 

Jalan 

Pertanian 

Tersier 

Jalur Tracking  

Rute 

Bukik 

Cawan 

  

  

  

  

  

1 Hari  

  

  

  

  

  

  

Puncak Kampaan 

Langik 

  

   

  

1. Melihat dan menikmati 

keindahan Alam 

2. Fotografi 

3. Bird Watching 

4. Tracking 

5. Pengamatan Flora dan Fauna 

4 

  

  

  

  

  

  

  

Primer  

Jalan Raya 

Nagari 

Sekunder 

Jalan 

Pertanian 

Tersier 

Jalur Tracking  

  

  

Rute Koto 

Lamo  

  

  

  

  

  

  

  

1 Hari 

  

  

  

  

  

  

  

1. Pemandian Alam 

Koto Lamo 

2. Ai Masin  

3. Lubuk Panjang 

4. Lubuk Bunta 

5. Lubuk 

Panyabogangan Uso 

6. Lubuk Bulan 

7. Sosa Kumbang 

Balayie 

  

1. Melihat dan menikmati    

keindahan alam 

2.   Fotografi 

3.   Bird watching 

4.  Tracking 

5.  Pengamatan flora dan fauna 

6.  Wisata sejarah 

7.  Memancing 

8.  Penelusuran sungai 

9. Mengamati fenomena unik ai 

masin 

10. Penelusuran Sungai 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2016 
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Dari keempat rute perjalanan wisata tersebut, dapat dirumuskan perencanaan 

perjalanan wisata di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang 

meliputi rute, lama tinggal, objek yang bisa dikunjungi, dan kegiatan yang dapat 

dilakukan di masing-masing kawasan yang terbentuk seperti pada Tabel 3. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daerah Sumatera 

Barat mempunyai beragam objek ekowisata. Prioritas pengembangan potensi 

objek ekowisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan pusat kegiatan wisata 

yang telah ada dan mempertimbangkan jalur transportasi yang sudah ada. 

Berdasarkan potensi objek ekowisata yang dimiliki maka Nagari Koto Alam 

Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan 

kawasan ekowisata bagian timur laut dengan menyatukan beberapa objek yang 

berdekatan dari segi lokasi.  
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TINGKAT KERENTANAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN 

PERNAFASAN AKUT (ISPA) DI KECAMATAN CIMAHI UTARA 

KOTA CIMAHI, JAWA BARAT, INDONESIA 

  

T. Putri Tiara, Revi Mainaki  

 

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Geografi 

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung-Jawa Barat 

e-mail: tiara.tengkuputri@yahoo.com, revim63@yahoo.com 

 

 

Abstrak: Lingkungan tepat kita tinggal mempunyai kerentanan 

terhadap kegiatan yang telah di lakukan oleh manusia, baik itu berupa 

kegiatan yang sifatnya positif maupun negatif, dengan perkembangan 

teknologi dalam bidang Sistem Informasi Geografis menyebabkan 

setiap kerentanan positif dan negatif dapat dipetakan dan dianalisis 

secara spasial. Salah satu kerentanan yang dapat dipetakan adalah 

polusi udara yang menyebabkan penyakit Insfeksi Saluran Pernafasan 

Akut.Berdasarkan data dari potensi kelurahan Kota Cimahi tahun 

2009, daerah yang paling banyak penderita ISPA terdapat di 

Kecamatan Cimahi Utara padahal daerah yang paling banyak 

industrinya adalah Kecamatan Cimahi Selatan, sehingga Kecamatan 

Cimahi Utara menarik untuk dikaji tingkat kerentanan terhadap ISPA 

nya melalui skoring dan pembobotan sehingga kemudian 

menghasilkan peta overlay berupa informasi baru. Berdasarkan hasil 

analisis dengan menggunakan parameter peta penggunaan lahan, 

sebaran industri, sebaran pusat kesehatan, kepadatan permukiman, 

volume kendaraan, jarak dengan jalan dan total penderita ISPA maka 

didapatkan hasil kelurahan terendah kerentanannya adalah Pasir 

Kaliki, sedang Cipageran dan Citeureup, sedangkan tertinggi adalah 

Cibabat. 

Kata Kunci: Kerentanan, ISPA dan SIG-PJ 

 

PENDAHULUAN 

Lingkungan tepat kita tinggal mempunyai kerentanan terhadap kegiatan 

yang telah di lakukan oleh manusia, baik itu berupa kegiatan yang sifatnya positif 

maupun negatif, lingkungan sendiri mempunyai ketergantungan terhadap apa 

yang telah dilakukan oleh manusia, perubahan tertentu yang di lakukan oleh 

manusia atau kegiatan yang sifatnya berdampak buruk terhadap terjadinya 

perubahan lingkungan hidup akan berdampak pula terhadap kesehatan manusia. 

Banyak penyakit yang akan timbul dari segala macam kegiatan yang di lakukan 

oleh manusia, hal ini merupakan respon dari alam yang akhirnya juga 

mempengaruhi kehidupan seluruh makhluk yang ada dalam lingkungan itu 

sendiri. Salah satu penyakit yang timbul akibat dari perubahan lingkungan hidup 

mailto:tiara.tengkuputri@yahoo.com
mailto:revim63@yahoo.com
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yaitu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu infeksi akut yang menyerang 

salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan (Kemenkes, 2012).  

Beberapa wilayah di Indonesia mempunyai potensi tercemarnya kondisi 

udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan, polusi kendaraan bermotor, asap 

dari aktivitas industri dan aktivitas lain yang mencemari udara, terutama akibat 

kurangnya vegetasi menyebabkan udara yang masuk pada saluran pernafasan 

tidak baik dan menyebabkan ISPA. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak, terdapat 156 juta kasus baru 

setiap tahunnya di dunia, dimana 151 juta kasus (96,7%) terjadi di negara 

berkembang (Depkes, 2012). 

Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) di Indonesia merupakan salah 

satu penyebab kematian 4 juta balita di negara berkembang, di Indonesia sendiri 

terjadi sekitar 10-20% tahun dengan perkiraan angka kematian ISPA secara 

nasional adalah 6 per 1000 balita atau 150.000 balita per tahun (Somantri, 2015). 

Menurut survey kesehatan Indonesia angka kematian balita pada tahun 2007 

sebesar 44/1000 kelahiran hidup, sementara perkiraan kelahiran hidup diperoleh 

4.467.714 bayi. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung jumlah kematian balita 

196.579. Menurut Riskesdas penyebab kematian balita karena ISPA adalah 15,5% 

dan  jumlah kematian balita akibat pneumonia setiap harinya adalah  30.470 atau 

rata – rata 83 orang balita (Depkes, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kematian Bayi di Provinsi Jawa Barat (Profil Kesehatan Kabupaten/ 

Kota Jawa Barat, 2012) 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus 

terjadinya ISPA yang relatif tinggi seperti pada Gambar 1 kematian yang 

disebabkan oleh wabah penyakit yang terjadi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan 

klasifikasi kabupaten dan kota. Penyebab kematian tersebut sesuai hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS, 2007) menunjukkan penyebab kematian perinatal 
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(0-6 hari) terbanyak adalah gangguan pernafasan (35,9%), prematuritas (32,4 %) 

dan sepsis (12,0%) sedangkan pada usia 29 hari -<1 tahun adalah Diare (31,4%), 

Pneumonia (23,8 %) dan Meningitis/ Encephalitis (9,3%). 

Kasus penyakit di Provinsi Jawa Barat berdasarkan profil kesehatan 

kabupaten/kota tahun 2012, Pola penyakit penderita rawat jalan usia bayi 

(neonatal dan <1 tahun) di puskesmas menunjukkan urutan terbanyak penyakit 

yang ditemukan adalah penyakit saluran pernafasan mencakup infeksi saluran 

pernafasan atas akut (42,47%), serta penyakit Diare dan Gastroenteritis (13,47 %). 

Hal yang sama ditemukan pada pasien rawat jalan di rumah sakit seperti dimuat 

dalam profil kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2011, infeksi saluran pernafasan 

atas akut (6,76%) serta tukak lambung dan gastritis (10,14%) masih mendominasi.  

Pada Tabel 1 dapat terlihat bahwa ISPA di Kota Cimahi menempati urutan 

pertama dalam wabah penyakit, dari tiga kecamatan Cimahi Utara menempati 

urutan pertama dalam kasus ISPA yakni sebanyak 4.800 kasus dari total kasus 

sebanyak 5.300 kasus ISPA yang terjadi. Berdasarkan data pada salah satu 

kecamatan yang ada di Kota Cimahi, yakni di Kelurahan Melong Asih, 

Kecamatan Cimahi Tengah pada tahun 2012 terdapat kasus balita usia 1-5 tahun 

terdapat 3211 kasus ISPA, jika didasarkan pada data tersebut penyakit ini 

merupakan penyakit yang rentan terjadi di Kota. Cimahi terutama pada usia balita 

(Somantri, 2009: 39). Pada Tabel 1 dapat terlihat bahwa ISPA di Kota Cimahi 

menempati urutan pertama dalam wabah penyakit, dari tiga Kecamatan Cimahi 

Utara menempati urutan pertama dalam kasus ISPA yakni sebanyak 4.800 kasus 

dari total kasus sebanyak 5.300 kasus ISPA yang terjadi. 

Tabel 1. Wabah Penyakit di Kota Cimahi Tahun 2009. 
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Mengingat ISPA merupakan penyakit yang disebabkan salah satunya oleh 

kondisi lingkungan, khususnya kualitas lapisan udara (atmosfer) pada suatu 

daerah, semakin tercemar kondisi udara suatu daerah maka semakin rentan daerah 

tersebut dengan ISPA sehingga penggunaan lahan di suatu daerah akan juga 

berpengaruh pada kerentanan daerah tersebut terhadap penyakit ISPA, Kota 

Cimahi memiliki penggunaan lahan pada setiap kelurahan yang hampir sama 

dengan dominasi pemukiman, perkebunan dan sawah, hanya di wilayah Cimahi 

utara kita akan menemui kawasan industri yang didominasi oleh industri tekstil 

yang cukup luas seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2 Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan di Kota Cimahi (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi, 2009. 

Selain itu polusi udara juga disebabkan oleh jumlah kendaraan yang 

berkorelasi dengan kondisi jalan di Kota Cimahi, semakin bagus dan banyak jalan 

yang dilalui oleh kendaraan bermesin maka semakin tercemarlah kualitas udara di 

atmosfer. Sudah menjadi hal yang umum bahwa kendaraan menyumbang polusi 

udara bagi daerah sekitarnya. Kota Cimahi memiliki jalan sepanjang 87.000 Km 

dengan berbagai kondisi seperti pada Tabel 3, yang akan berkontribusi terhadap 

degradasi kualitas udara di daerah tersebut. 
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Tabel 3. Panjang Jalan di Kota Cimahi. 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi (2002). 

Peran sistem informasi kesehatan sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan akan berhasil dengan baik 

apabila didukung oleh tersedianya data dan informasi yang akurat dan disajikan 

secara cepat dan tepat waktu. Artinya, pencapaian pembangunan kesehatan  

memerlukan dukungan informasi yang dapat diandalkan untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan di semua tingkatan administrasi pelayanan kesehatan. 

Kaitanya dengan sistem informasi ini adalah untuk memberikan solusi dalam 

pembuatan sistem informasi kesehatan melalui analisis dari proses penginderaan 

jauh dan di olah melalui Sistem Informasi Geografis sehingga menghasilkan data 

baru sebagai acuan dalam zonasi daerah yang rentan terhadap penyakit ISPA, 

sehingga pemerintah melalui dinas kesehatan maupun msyarakat yang terdapat 

pada daerah dengan zonasi bahaya tinggi supaya lebih berhati-hati ataupun ada 

kebijakan lain yang di aplikasikan oleh dinas kesehatan sebagai upaya pencegahan 

terhadap penyakit tersebut. 

METODE PENELITIAN  

Sistem Informasi Geografis akan membantu melakukan analisis spasial 

berdasarkan berbagai parameter yang terkait dengan penggunaan dan modifikasi 

lahan, maka dengan berbagai pemaparan sebelumnya diputuskan untuk 

mengambil judul penelitian “Tingkat kerentanan penyakit infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”. Prahasta 

(2009) menuliskan SIG merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis 

komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek 

atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaanya di permukaan bumi 

(Prahasta, 2002).  Chang (2012: 1-3) menuliskan a geographic information system 

is a computer system for storing, managing, and displaying geo spatial data 

(Chang, 2012).  

Dari kedua penjabaran tersebut dapat kita ketahui bahwa SIG mempunyai 

kemampuan untuk analisis berbagai data yang telah di kumpulkan dan sekaligus 

melakukan pengolahan sehingga menghasilkan suatu produk baru. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, baik data primer maupun 
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sekunder. Setelah diperoleh data kemudian dilakukan editing, yaitu pengumpulan 

kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data tersebut layak 

dan relevan untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, data disusun dalam bentuk 

tabel untuk memudahkan analisis data. Data dari lapangan ditabelkan dengan 

pembobotan dan skoring yang telah ditentukan didasarkan pada kajian teori yakni 

untuk menentukan pengaruh indikator terhadap nilai kerentanan terhadap penyakit 

ISPA. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Parameter ISPA 

Berdasarkan teknik analisis data yang terdiri dari tujuh indicator yang menjadi 

parameteryaitu sebagai berikut : 

1. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Jarak dari Jalan 

Jaringan jalan merupakan suatu parameter yang sangat menentukan zonasi 

kerentanan penyakit ISPA, dimana penyakit ISPA ini merupakan penyakit 

yang disebabkan oleh tercemarnya kondisi udara. Salah satu penyebab 

menurunnya kualitas udara adalah tingkat lalu lintas kendaraan sehingga 

daerah yang dekat (< 50 meter) dari jalan relatif lebih rentan terkena ISPA, 

seperti hasil penelitian Cook et.al., (2011: 4-7) yang menyatakan “Traffic 

emissions contain a complex mixture of particulate matter (PM), oxides of 

nitrogen (NOx), carbon monoxide (CO), oxides of sulphur (SOx), unburned 

hydrocarbons, and other volatile organic compounds” (VOCs)” (Cook et.al., 

2011). Jadi kendaraan yang bermesin menghasilkan berbagai gas yang relatif 

berbahaya bagi pernafasan manusia sehingga dapat menjadi salah satu 

indikator terjadinya ISPA. Juga penelitian dari Gorai et.al., (2014: 8448) yang 

menyatakan “Over the past decade, many epidemiologic studies demonstrated 

positive associations between air pollution and mortality” atau polusi udara 

telah memberikan kontribusi terhadap tingkat kematian umat manusia pada 

dekade terakhir (Gorai, 2014).  

 

Kecamatan Cimahi Utara mempunyai potensi tercemarnya kondisi udara yang 

disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor, asap dari aktivitas industri dan 

aktivitas lain yang tentunya mencemari udara terutama akibat kurangnya 

vegetasi. Hal ini menyebabkan udara yang masuk pada saluran pernafasan 

tidak baik dan meningkatkan resiko kerentanan penyakit ISPA.Semakin dekat 

rumah penduduk dengan jalan maka semakin tinggi pula tingkat kerentanan 

terhadap penyakit ISPA.Jaringan jalan yang tersebar pada setiap kelurahan 

memiliki buffer dengan tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi.Setiap 

kelurahan yaitu Citeureup, Cibabat, Cipageran dan Pasir Kaliki memiliki 

potensi kerentanan penyakit ISPA. Kecamatan Cimahi Utara yang merupakan 

bagian dari Kota Cimahi pada setiap kelurahannya memiliki tingkat 

kerentanan yang tinggi jika dilihat dari jarak dengan jalan, hal tersebut 

dikarenakan Kota Cimahi merupakan daerah perkotaan dengan tingkat 

jaringan jalan yang relatif banyak dan hampir setiap kelurahan sudah 
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terbangun kondisi jalan untuk kerdaraan yang mengeluark polusi udara. 

Seperti dapat dilihat pada Gambar 2 bagaimana tingkat kerentanan ISPA di 

Kecamatan Cimahi Utara jika dilihat dari jaraknya dengan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Gambar 2. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Jarak dari Jalan 

2. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Tutupan Lahan 

Kelurahan Pasirkaliki dan Cibabat memiliki nilai yang sama yaitu tinggi. 

Lebih rinci kelurahan Cibabat sebagian memiliki nilai sedang dan sedikit 

wilayah dengan nilai rendah, sedangkan wilayah Pasirkaliki hanya tinggi dan 

sedang. Kelurahan Citeureup dan Cipageran 50% tingkat kerentanan tinggi 

dan sedang, dan hanya ada sedikit yang mempunyai tingkat kerentanan 

rendah. Nilai yang tinggi berdasarkan tabel skoring yaitu Kawasan industri, 

pertokoan, pasar dan gunung api, hal ini terlihat jelas pada sebagian besar 

wilayah Kelurahan Pasirkaliki dan Cibabat merupakan kawasan permukiman, 

industri, pertokoan dan pasar. Sedangkan Kelurahan Citeureup dan Cipageran 

yang dengan morfologi berlereng dan pegunungan didominasi tutupan lahan 

berupa sawah, perkebunan dan ladang, daerah ini merupakan daerah yang 

masih produktif untuk pertanian dan peternakan, semakin ke arah selatan 

wilayahnya semakin terbangun, karena daerahnya sudah cenderung lebih 

datar.  
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Tingkat kerentanan ISPA berdasarkan kondisi tutupan lahan dapat dilihat 

seperti pada Gambar 2 dan Tabel 2. Pembangunan tutupan lahan tidak lepas 

dari peran topografi dimana berbukit berarti relatif sulit dijangkau dan 

dibangun dan data relatif mudah untuk dibangun, maka daerah selatan lebih 

terbangun karena morfologinya relatif data serta mendekati Kota Bandung 

yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Gambar 3. Tingkat kerentanan ISPA berdasarkan Tutupan Lahan 

3. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Kepadatan Permukiman 

Berdasarkan data dinas kependudukan Kota Cimahi tahun 2016 dan analisis 

citra, Kota Cimahi terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, 

Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Dari ketiga kecamatan tersebut, 

kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Cimahi Utara kurang 

lebih sebanyak 111.672 jiwa dengan kepadatan 8390 jiwa per kilometer 

persegi. Berdasarkan peta kepadatan pemukiman, Kelurahan Pasirkaliki dan 

Cibabat mendapatkan skor tinggi, sedangkan Kelurahan Citeureup 

mendapatkan skor sedang dan Kelurahan Cipageran mendapatkan skor rendah. 

Jika kita melihat secara lokasi, ketiga kecamatan tersebut mempunyai 

morfologi yang berbeda. Wilayah dengan kepadatan tinggi pada daerah yang 

relatif datar dan dekat dengan perkotaan sedang wilayah yang mempunyai 
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skor rendah merupakan daerah yang tinggi dan berbukit, dan juga merupakan 

daerah konservasi atau bisa juga di katakan daerah tangkapan hujan.  

 

Pada tabel skor penilaian tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Cimahi 

Utara, dapat terlihat bahwa Kelurahan Pasirkaliki dan Cibabat mendapatkan 

skor tinggi. Hal ini berarti bahwa lahan pada daerah tersebut lebih dari 67% 

diperuntukan untuk pemukiman penduduk, sedangkan Kelurahan Citeureup 

mendapatkan skor sedang. Ini berarti penggunaan wilayahnya untuk 

pemukiman antara 34-67% dan Kelurahan Cipageran mendapatkan skor 

rendah berarti penggunaan lahan untuk daerah pengukiman kurang dari 34%. 

Kepadatan tidak lepas dari kerkaitan suatu wilayah dengan aksesibilitasnya, 

masyarakat cenderung memilih daerah dengan kemudahan akses yaitu lebih 

memilih daerah yang datar bukan yang berbukit untuk membangun tempat 

tinggalnya, serta berdekatan dengan fasilitas umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Gambar 4. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Kepadatan Permukiman 

  

4. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Kasus ISPA Tiap Kelurahan 

Berdasarkan Tabel 1, data dari dinas kesehatan Kota Cimahi mengenai wabah 

penyakit yang terjadi di tahun terakhir secara keseluruhan, diperoleh hasil 

bahwa Kelurahan Cibabat merupakan kelurahan dengan nilai tinggi penderita 

ISPA. Ketiga kelurahan yang lain meliputi Kelurahan Pasir Kaliki, Citeureup, 

dan Cipageran mempunyai nilai yang sama yaitu rendah. Jika di kaitkan 
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dengan data kependudukan, daerah ini juga cukup padat penduduknya, selain 

itu juga daerah ini juga merupakan daerah industri. 

 

Berdasarkan persentase yang digunakan untuk parameter penilaian, daerah 

dengan persentase terbesar kasus ISPA di Kecamatan Cimahi Utara adalah 

Kelurahan Cibabat dengan persentase >67%, sedangkan pada wilayah 

kelurahan lain mempunyai persentasi penderita di Kecamatan Cimahi Utara 

sebesar <34%. Dapat kita simpulkan bahwa daerah yang paling rawan terkena 

ISPA merupakan Kelurahan Cibabat. Jika dilihat dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi seperti kepadatan penduduk tinggi, penggunaan lahan dan 

banyak terdapat jalan raya, hal ini sangat mungkin untuk memepengaruhi 

tingkat penderita ISPA pada daerah Cibabat. Namun yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa penyakit ISPA merupakan salah satu penyakit menular, 

sehingga parameternya juga patut diperhitungkan. Namun pada hasil, 

memiliki bobot yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sumber polusi 

udara penyebab utama dari penyakit ISPA. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat di Kelurahan Cibabat beraktivitas diluar kelurahan dan menetap di 

Cibabat, sehingga terhitung sebagai penderita ISPA pada kelurahan tersebut. 

 

5. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Sebaran Pusat Kesehatan 

Terdapat beberapa parameter yang memiliki pengaruh besar terhadap 

kerentanan penyakit ISPA tidak terkecuali sebaran pusat kesehatan pada suatu 

wilayah. Dalam kasus ini, Cimahi utara memiliki pusat kesehatan yang 

tersebar dibeberapa kelurahan yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

yang membawahi pusat kesehatan lainnya, lembaga inilah yang berwenang 

dalam menentukan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ISPA.  

 

Pusat kesehatan tentunya berpengaruh dalam penanggulangan kerentanan 

penyakit ISPA pada suatu wilayah. Keempat kelurahan pada Kecamatan 

Cimahi Utara yaitu Kelurahan Cipageran, Cibabat, Citereup dan Pasir Kaliki 

masing-masingnya memiliki pusat kesehatan, sehingga dalam penanggulangan 

penderita penyakit ISPA dapat ditangani. Namun jumlah penderita tidak dapat 

ditekan oleh parameter sebaran pusat kesehatan saja karena dari buffer jarak 

dari pusat kesehatan menununjukkan tiga tingkatan yaitu dekat, sedang dan 

jauh. Pemukiman yang berada dekat dengan pusat kesehatan, penderita ISPA 

akan lebih mudah untuk berobat sedangkan yang paling jauh memiliki jarak 

terjauh yang tentunya akan menghambat penderita dalam menanggulangi 

penangangan pada penderita penyakit ISPA di Kecamatan Cimahi Utara. 

Seperti pada Tabel 3 dan Gambar 5 mengenai sebaran Puskesmas di 

Kecamatan Cimahi Utara. 
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Tabel 3. Sebaran Pusat Kesehatan di Kecamatan Cimahi Utara 

Puskesmas 
Kordinat Letak 

X Y 

Puskesmas Cibabat 107° 33' 25.450" BT 6° 52' 30.321" LS 

Puskesmas Citeureup 107° 32' 45.310" BT 6° 51' 38.935" LS 

Puskesmas Cipageran 107° 32' 20.823" BT 6° 51' 39.114" LS 

Puskesmas Pasir 

Kaliki 
107° 34' 10.693" BT 6° 53' 17.078" LS 

       Sumber: Dinkes Kota Cimahi (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2016 

Gambar 5. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Sebaran Pusat Kesehatan 

6. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Sebaran Pusat Industri 

Kota Cimahi memiliki penggunaan lahan pada setiap kelurahan yang hampir 

sama dengan dominasi pemukiman, perkebunan dan sawah, hanya di wilayah 

Cimahi utara kita akan menemui kawasan industri yang didominasi oleh 

industri tekstil yang cukup luas. Sebagaimana kita ketahui pembangunan 

industri di berbagai tempat telah menurunkan kualitas lingkungan karena  

limbah industri yang dihasilkan akan merusak kualitas udara. Hal ini tentu 

akan berpengaruh terhadap kerentanan penyakit ISPA. Semakin dekat 

pemukiman dengan lokasi industri maka semakin tinggi pula resiko 

kerentanan penyakit ISPA. Dilihat dari sebaran lokasi industri, seperti pada 

Gambar 6 dan Tabel 4 sebaran industri yang ada di Kecamatan Cimahi Utara 

menjelaskan bahwa kecamatan ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap 
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penyakit ISPA, terutama Kelurahan Cibabat dan Citereup karena sebaran 

industri terpusat pada dua kelurahan tersebut. Pemukiman yang berada dekat 

dengan lokasi industri pada Kelurahan Cibabat dan Citereup memiliki potensi 

kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelurahan Pasirkaliki dan Cipageran, 

sehingga perlu diwaspadai. 

Tabel 4. Sebaran Industri di Kecamatan Cimahi Utara 

Nama 

Perusahaan 

Letak Kordinat  

Kelurahan Y X 

PT Bintang M 6° 51' 45.363" LS 107° 32' 39.381" BT 
Batas Citeureup dan 

Cipageran 

PT Kecap K 6° 51' 49.743" LS 107° 33' 21.829" BT Citeureup 

PT Inti Teknik 6° 51' 32.758" LS 107° 33' 45.504" BT Citeureup 

PT Boga Jaya 6° 52' 0.867" LS 107° 32' 45.678" BT Citeureup 

PT Sukanda J 6° 52' 32.094" LS 107° 33' 2.715" BT Cibabat 

PT Bumi Daya 6° 52' 18.670" LS 107° 33' 41.258" BT Cibabat 

PT Dwidaya 6° 52' 24.174" LS 107° 33' 9.307" BT Cibabat 

PT Diamond 6° 52' 22.427" LS 107° 33' 20.100" BT Cibabat 

PT Dk Asli 6° 52' 11.203" LS 107° 32' 41.007" BT Citeureup 

 Sumber: Disperindag Kota Cimahi, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Gambar 6. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Sebaran Pusat Industri 
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7. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Volume Kendaraan 

Berbagai sektor yang potensial dalam mencemari udara, pada umumnya sektor 

transportasi memegang peran yang sangat besar dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Transportasi di kota-kota besar merupakan sumber pencemaran udara 

yang menyumbangkan sumbangsih relatif besar relatif sama dengan sektor 

industri. Hal ini juga terjadi di Kota Cimahi, kendaraan bermotor yang 

menjadi alat transportasi, dalam konteks pencemaran udara dikelompokkan 

sebagai sumber yang bergerak. Faktor perencanaan sistem transportasi akan 

sangat mempengaruhi penyebaran pencemaran yang diemisikan, mengikuti 

jalur-jalur transportasi yang direncanakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut sebagian besar disebabkan oleh 

polutan baik yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun hasil industri. 

Sehingga keberadaan jalan, lokasi industri serta volume kendaraan yang ada 

sangat mempengaruhi kerentanan penyakit ISPA.  

 

Seperti dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 7 dimana dari peta dan tabel 

tersebut dapat dianalisis bahwa kelurahan yang memiliki kerentanan tertinggi 

terhadap penyakit ISPA adalah kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasir Kaliki 

karena memiliki volume kendaraan paling tinggi jika dibandingkan dengan 

dua kelurahan lainnya yaitu Cipageran dan Citereup yang memiliki kerentanan 

sedang. Serendah-rendahnya volume kendaraan terdapat di kelurahan 

Citeureup sekitar 19 ribu, artinya jika satu kendaraan membawa satu polusi 

maka ada sekitar 19 ribu polusi yang lewat di jalan tersebut. Sehingga setiap 

kelurahan ini patut diwaspadai karena keempatnya memiliki jaringan jalan 

dengan volume kendaraan sedang sampai banyak. 

Tabel 5.Volume Kendaran di Kecamatan Cimahi Utara 

No Kelurahan Jalan Jenis Total Volume 

1 Cibabat R.D. Hardjakusumah Provinsi 108.480 

2 Pasirkaliki Rancabali Provinsi 54.539 

3 Citeureup Ciawitali Kota 19.661 

4 Cipageran Kamarung Kota 32.808 

Sumber: Dishub Kota Cimahi (2016) 

Berdasarkan hasil analisis dari peta parameter yang sebelumnya telah 

dipaparkan yakni penggunaan lahan, volume kendaraan, jarak dari jalan, 

sebaran pusat industri, sebaran pusat kesehatan, kepadatan permukiman dan 

jumlah penderita ISPA disetiap kelurahan kemudian dilakukan overlay dan 

didapatkan hasil seperti pada Gambar 8. Pada gambar 8 diperoleh informasi 

bahwa Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup memiliki tingkat 

kerentanan yang rendah dan sedang. Rendah yang relatif jauh dari jalan (>100 

meter) dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh pertanian dan 
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permukiman yang relatif renggang sehingga skor akhirnya masuk dalam 

klasifikasi rendah. Sementara zona yang sedang kerentanannya terdapat 

didaerah yang relatif dekat dengan jalan <100 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis 2016 

Gambar 7. Tingkat Kerentanan ISPA Berdasarkan Volume Kendaraan 

Kemudian di Kelurahan Pasirkaliki mayoritas juga tergolong dalam klasifikasi 

rendah dan di bagian Barat Laut Kelurahan Pasirkaliki dan bagian Selatan 

pada jalan provinsi relatif sedikit wilayah yang sedang dan tinggi sehingga 

didaerah tersebut tingkat kerentanan ISPA tinggi dan sedang, ini dikarenakan 

mayoritas permukiman di Kelurahan Pasirkaliki merupakan permukiman dan 

volume kendaraan relatif tidak terlalu banyak karena merupakan jenis jalan 

lokal. Berbeda dengan Kelurahan Cibabat yang mayoritas tingkat 

kerentanannya tinggi, karena merupakan pusat industri, volume kendaraan 

yang tinggi dan juga merupakan pusat pemerintahan dari Kota Cimahi. 

Mayoritas tutupan lahan berupa permukiman yang padat dan sangat jarang 

ditemui jenis penggunaan lahan yang terbuka seperti perkebunan, ladang, 

semakk belukar, tanah kosong atau hutan kota, sehingga di Kecamatan Cimahi 

utara yang tingkat kerentanan ISPA nya tinggi adalah Kelurahan Cibabat 

maka perlu diwaspadai dan jika beraktivitas disana atau berkendara dilokasi 

tersebut sebaiknya menggunakan alat pelindung diri, serta tidak terlalu banyak 

keluar rumah jika memang tidak berkepentingan. 
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Sumber: Hasil Analisis 2016 

Gambar 8. Peta Hasil Overlay Beberapa Peta Parameter 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cimahi 

Utara dilihat dari penggunaan lahan, jarak dari jalan, volume kendaraan, sebaran 

pusat kesehatan, sebaran industri, jumlah penderita ISPA dan tingkat kepadatan 

permukiman bahwa Kelurahan Cibabat merupakan yang paling rentan terhadap 

ISPA, Pasirkaliki rendah dan Citeureup, Cipageran sedang. Ini dikarenakan 

Cibabat banyak terdapat industri, jauh dari pusat kesehatan, dilalui oleh berbagai 

jenis jalan, tingkat volume kendaraan yang relatif tinggi, penggunaan lahan yang 

didominasi oleh permukiman, kasus ISPA yang terjadi berdasarkan dinas 

kesehatan setempat juga menempati urutan pertama dan merupakan kelurahan 

yang paling padat penduduknya. Tingkat kerentanan di Kecamatan Cimahi Utara 

mengidentifikasikan bahwa sumber polusi udara sangat berpengaruh terhadap 

skor dari tingkat kerentanan, terutama dalam bidang transportasi dan industri. 

Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil analisis dan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka kami memberikan bahan masukan sebagai rekomendasi untuk 

mengurangi dan mencegah resiko serta dampak dari ISPA diantaranya: 
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1. Tingkat volume kendaraan harus dikurangi dengan menentukan kebijakan 

seperti penggunaan kendaraan umum dan pengadaan fasilitas transportasi 

umum yang memadai. 

2. Memperbanyak lahan terbuka hijau atau taman kota yang setidaknya vegetasi 

dapat menyerap gas beracun yang beredar di atmosfer. 

3. Sosialisasi pada masyarakat agar selalu waspada dan menggunakan alat 

pelindung diri dari polusi udara sebagai langkah pencegahan. 

4. Melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanggulangan ISPA oleh 

dinas terkait dan pembangunan fasilitas umum yang mengharuskan bebas dari 

polusi udara seperti sekolah hendaknya dilakukan didaerah yang tingkat 

kerentanannya rendah. 
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ANALISIS SPASIAL DAERAH RAWAN LONGSOR DI SEPANJANG 

JALUR TRANSPORTASI DARAT PADANG ARO  

KABUPATEN SOLOK SELATAN  

 

Helfia Edial 

 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat 

 

 

Abstract: Natural disaster are natural events caused by natural 

processes, whether occuring by nature itself or initiated by human 

action, which raises the risk and danger to human life, both property 

and human life. For example, frequend landslides during heavy 

rainfall. This research purposed to determine land cover weathering, 

slope, rainfall intensity, soil texture, and spatial distribution of  

landslide prone areas along land transportation of Padang Aro-

Padang Air Dingin District of Solok Selatan. This research is a 

descriptive study with a survey method. Sample taken in this research 

were taken from the point of landslides that have occurred and are 

likely landslide point, taken 3 to point 3 avalanche and landslide 

likely. Data were analyzed using the summation dignity avalanche 

danger level in the form of tables dignity of land cover, weathering, 

slope, rainfall intensity, and soil texture in land transportation Padang 

Aro-Padang Air Dingin District of Solok Selatan. Result of the 

research found: (1) land cover varies ufrom the scrub and open land. 

(2) weathering of rocks that are in the category of medium and 

weathered strong. (3) slope encountered with a slope exceeding 40% 

with a very step category. (4) period ufrom 2008-2012 with an average 

of 216mm/month in very high category. 5) varying soil texture is loam, 

sandy loam , clay, and sandy clay. With moderate  avalanche danger 

level at the sample point 1 chance landslides 1 times in 5 years, 

including in zone II and high avalanche danger level for samples 2-6 

are likely avalanche 2 times in 5 years are included in zone III 

avalanche danger level. 

Keywords: Mapping, Landslide, Road Land 

 

 

PENDAHULUAN 

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang diakibatkan oleh proses 

alam, baik yang terjadi oleh alam itu sendiri maupun di awali oleh tindakan 

manusia, yang menimbulkan resiko dan bahaya terhadap kehidupan manusia baik 

harta benda maupun jiwa manusia. Karakteristik bencana alam ditentukan oleh 

keadaan lingkungan fisik yaitu iklim, topografi, geomorfologi, geologi, tanah, tata 

air, penggu-naan lahan, dan aktifitas manusia (Sutikno dalam Hermon, 2008: 
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154).  Bencana longsor merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

bergeraknya massa tanah dari puncak lereng ke bawah lereng sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2008 dalam  Hermon, 2012: 68).  

Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi 

yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan 

jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian 

longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. 

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material 

sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya 

material tersebut. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan 

di lereng yang sejajar dengan arah tebing biasanya terjadi setelah hujan turun, 

munculnya mata air baru secara tiba–tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai 

berjatuhan. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan 

atau punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi 

mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan yang 

berkuantitas tinggi. Jika perbukitan atau punggungan tesebut tidak ada tanaman 

keras berakar kuat dan dalam, maka kawasan tersebut bisa rawan longsor. 

Sumatera Barat termasuk daerah yang rawan terhadap longsor, seperti yang 

terjadi di jalan yang menghubungkan Padang-Kerinci tertimbun material longsor 

di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Ketua 

BPBD Kabupaten Solok Mengatakan longsor terjadi pada tanggal 13 januari 2014 

sekitar pukul 08.00 WIB dan menimbun badan jalan setinggi 7 meter dengan 

panjang sekitar 50 meter di kilometer 77. Akibat longsor tersebut Kabupaten 

Solok Selatan menjadi sulit dijangkau, dikarenakan jalur ini jalan satu-satunya 

menuju Solok-Selatan. 

Solok selatan adalah daerah yang cenderung berbukit-bukit dan merupakan 

daerah aliran sungai. Tercatat 13 sungai yang relatif besar yang mengaliri daerah 

ini, dan mempunyai curah hujan rata-rata 3.727,1 mm/tahun (BPS Solok Selatan, 

2013). Di Jalan Padang Aro Menuju Padang Air Dingin sepanjang kurang lebih 7 

Km (BPS, 2012). Di sepanjang jalur ini sering terjadi longsor, diantaranya bulan 

November 2013, mengakibatkan jalan tertutup sehingga Padang Air Dingin tidak 

dapat dilewati kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Spasial Daerah Rawan 

Longsor Di Sepanjang Jalur Transportasi Darat Padang Aro Kabupaten Solok 

Selatan”. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Geologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Batuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
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METODE PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey, pengukuran serta 

membandingkan dengan konsep-konsep fisik yang telah ditetapkan.  Adapun 

populasi penelitian ini adalah semua titik-titik yang beresiko longsor di sepanjang 

jalur Padang Aro Menuju Padang Air Dingin Kabupaten Solok Selatan. Sesuai 

dengan tujuan penelitian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

dengan menggu-nakan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan penentuan titik sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. 

Sampel wilayah diambil 3 titik sampel berdasarkan titik longsor, dan 3 titik 

sampel diambil dari daerah yang berkemungkinan longsor di jalur transportasi 

darat Padang Aro-Padang Air Dingin Kabupaten Solok Selatan. Analisis data 

dilakukan dengan GIS yang terdiri dari 4 tahap, yaitu (1) Tumpang susun data 

spasial, (2) Editing data atribut, (3) Analisis tabuler, dan (4) Presentasi grafis 

(spasial) hasil analisis. 

 

Tabel 1. Posisi Daerah Rawan Longsor 

Titik 

Sampel 

Titik Koordinat Dan Ketinggian Dari 

Permukaan Laut 

Skor 

1 1°29’09.1” LS – 101°18’39.3” BT dan 360 mdpl. 19 

2 1°29’33.3” LS – 101°18’31.8” BT dan 358 mdpl. 20 

3 1°29’36.6” LS – 101°18’30.2”BT  dan 407 mdpl. 20 

4 1°29’42.2” LS – 101°18’24.5” BT dan 362 mdpl. 22 

5 1°29’53.4” LS – 101°18’17.7” BT dan 413 mdpl. 20 

6 1°29’56.1” LS – 101°18’15.6” BT dan 375 mdpl. 21 

Sumber : Data Primer, 2016 

Metode yang digunakan dalam analisis tabuler adalah metode scoring. Setiap 

parameter penentu tingkat bahaya longsor diberi skor tertentu, kemudian pada 

setiap unit analisis skor tersebut di jumlahkan. Hasil penjumlahan skor 

selanjutnya diklasifikasikan untuk menentukan tingkat bahaya longsor. Analisis 

untuk menentukan pemetaan bahaya longsor di gunakan formula yang di 

kemukakan oleh Dibyosaputro (1999)  

 
 

 

Keterangan: 

I  = Besar interval kelas  

C = Jumlah skor tertinggi 25 

B = Jumlah skor terendah 5 

K = Jumlah kelas yang diinginkan 3 
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Jadi :  

I = (C-B)/K = (25-5)/3 = 6,66 ~ 7 
 

Dari persamaan di atas, maka interval tingkat bahaya longsor Zuidam dan 

Cancelado dapat dilihat pada tabel di halaman berikut: 

 

Tabel 2. Zona Tingkat Bahaya   Longsor 

Zona Interval 
Karakteristik 

Lahan 

Tingkat 

Bahaya 

Longsor 

I <12 Stabil Rendah 

II 12-19 Kurang Stabil Sedang 

III >19 Tidak stabil Tinggi 

Sumber: Hermon (2012) yang dimodifikasi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Tutupan Lahan 

Berdasarkan survei lapangan pada 6 titik sampel, diperoleh 3 titik sampel 

tutupan lahan semak belukar dan 3 titik sampel lahan terbuka. Berdasarkan teori 

tutupan lahan dapat menjadi faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan 

resiko gerakan tanah, karena pemanfaatan lahan berpengaruh terhadap tutupan 

Lahan yang ada (Karnawati dalam Anwar, 2012), dan menurut teori Zuidam dan 

Cancelado dalam Hermon 2012 yang dimodifikasi semak belukar mempunyai 

harkat 2 termasuk kriteria sedang mempengaruhi longsor, dan lahan terbuka 

mempunyai harkat 4 dengan kriteria tinggi mempengaruhi longsor. 

Pelapukan Batuan 

Longsor juga dipengaruhi dari tingkat kelapukan dari batuan. Berdasarkan 

pengamatan dari 6 titik sampel, maka terdapat 5 titik sampel tergolong Lapuk 

Kuat, karena bahan batuan berubah, tidak mengkilap, dan mudah digali dengan 

Palu Geologi. Dan terdapat 1 pada tingkat pelapukan lapuk sedang, sebagian besar 

pada batuannya belum lapuk. Menurut perhitungan harkat tingkat bahaya longsor 

Zuidam dan Cancelado, 5 titik sampel berada dikriteria lapuk kuat dan harkat 4, 

berada dalam tingkat tinggi longsor. Selanjutnya terdapat 1 titik sampel dalam  

kriteria lapuk sedang dan tergolong pada tingkat longsor sedang. 

Kemiringan Lereng 

Berdasarkan pengukuran kemiringan lereng dengan menggunakan Abney 

Level pada semua titik sampel (enam), keseluruhanya berada pada kemiringan 

>40%, sehingga tergolong dalam kategori sangat curam. Temuan pada lapangan 

titik sampel 1 kelerenganya 42%, titik sampel 2 kelerengannya 43%, titik sampel 

3 kelerenganya 45%, titik sampel 4 kelerenganya 41%, titik sampel 5 

kelerenganya 45%, dan titik sampel 6 kelerenganya 46%, jika kelerengan lebih 

dari 40% maka termasuk kriteria kawasan sangat tinggi rawan longsor. 
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Intensitas Curah Hujan 

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari PSDA SUMBAR stasiun 

Sungai Ipuh Kabupaten Solok Selatan, wilayah penelitian barada pada iklim 

basah, dan perhitungan rata-rata curah hujan pada periode 2008-2012 (5 Tahun) 

adalah 2595 mm/th dengan rata–rata bulanan 216 mm/bulan, berada pada kriteria 

sangat tinggi. Menurut perhitungan harkat Zuidam dan Cancelado, jika curah 

hujan >120mm/bln maka kawasan tersebut tergolong kawasan sangat tinggi 

tingkat longsornya.  

Tekstur Tanah 

Dari hasil pengujian labor tekstur tanah, terdapat 1 titik sampel dengan 

tekstur tanah lempung berpasir, termasuk kriteria sedang dan memiliki harkat 3 

dalam mempengaruhi longsor; dua (2) titik sampel dengan tekstur tanah liat 

berpasir, memiliki harkat 4 yaitu memiliki tingkat bahaya longsor kelas tinggi; 

satu (1) titik sampel tekstur liat, tekstur liat termasuk kriteria agak halus pada 

harkat tingkat bahaya longsor, sehingga tergolong pada tingkat longsor kelas 

tinggi dan memiliki harkat 4; sedangkan 2 lainnya termasuk tekstur lempung, 

dalam kriteria tekstur lempung ini memiliki harkat 3 dan tergolong pada tingkat 

bahaya longsor kelas sedang. 

Sebaran Spasial Daerah Rawan Longsor 

Berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder, variabel tutupan lahan 

ditemui  pada 6 titik sampel yang diteliti terdapat 2 jenis tutupan lahan yaitu 

semak belukar dan Lahan terbuka, semak belukar mempunyai nilai harkat 2 

(sedang), sedangkan lahan terbuka memiliki nilai harkat 4 (tinggi). Pada variabel 

pelapukan batuan ditemui 5 titik sampel berada ditingkat lapuk kuat yang 

mempunyai nilai harkat 4 (tinggi) sedangkan 1 titik sampel berada ditingkat lapuk 

sedang yang mempunyai nilai harkat 3 (sedang). Selanjutnya pada variabel 

kemiringan lereng, pada ke 6 titik sampel yang di teliti ditemui kemiringan 

lerengnya >40%, keseluruhan titik sampel kemiringan lerengnya berada pada 

kategori 5 (sangat tinggi) tingkat bahaya longsornya. Pada variabel curah hujan, 

data curah hujan yang diperoleh dari PSDA Sumatera Barat dengan stasiun curah 

hujan Sungai Ipuh Kabupaten Solok Selatan periode 5 tahun (2008-2012) 

diperoleh curah hujan dengan rata-rata 216 mm/bln, jika curah hujan melebihi 120 

mm/bln maka termasuk kategori sangat tinggi dan mempunyai nilai harkat 5 

(sangat tinggi). Selanjutnya variabel tekstur tanah, dari ke 6 titik sampel yang 

diteliti di laboratorium ditemui 1 titik sampel lempung berpasir yang mempunyai 

nilai harkat 3 (sedang) pada tingkat bahaya longsor. 2 titik sampel diperoleh liat 

berpasir yang memiliki nilai harkat 4 (tinggi) pada tingkat bahaya longsor, 1 titik 

sampel ditemui liat, yang memiliki nilai harkat 4 (tinggi) pada metode tingkat 

bahaya longsor, sedangkan 2 titik sampel lainya ditemui lempung, yang memiliki 

niai harkat 3 (sedang) dalam metode tingkat bahaya longsor. 

Berdasarkan pembahasan kelima variabel maka sebaran spasial daerah rawan 

longsor tersebar pada jumlah harkat dari kelima variabel dengan jumlah <12 maka 

termasuk kategori zona rendah yang berarti tidak ada kemungkinan longsor, 
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dengan jumlah 12-19 maka dikategorikan pada zona tingkat bahaya longsor 

sedang, yang berpeluang longsor 1 kali dalam 5 tahun, sedangkan jumlah harkat 

>19 termasuk kategori zona tinggi bahaya longsor yang berarti longsor terjadi 2 

kali dalam 5 tahun. Hasil yang diperoleh dari 6 titik sampel yang diteliti, ditemui 

1 titik sampel terdapat tingkat longsor dalam Zona II yaitu sedang, berpeluang 

terjadi longsor 1 kali dalam 5 tahun, sedangkan 5 titik sampel termasuk kedalam 

Zona III yaitu dengan tingkat longsor tinggi, berpeluang 2 kali longsor dalam 5 

tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta kerawanan longsor (Gambar 1 

dan Gambar 2). Peta menjelaskan warna merah untuk kategori kawasan tinggi 

rawan longsor, warna kuning tua mempunyai kategori kawasan sedang rawan 

longsor, sedangkan warna hijau berada dikategori kawasan rawan longsor  rendah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tingkat Bahaya Longsor Jalur Transportasi Darat di Padang Aro-

Kabupaten Solok Selatan 
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Gambar 2. Peta Lereng Jalan Padang Air Dingin- Padang Aro, Kabupaten Solok 

Selatan 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Sebagian besar lahan di tutupi oleh Semak Belukar dan lahan terbuka. 

2. Pelapukan batuan pada tingkat lapuk kuat, dan lapuk sedang. 

3. Kemiringan lereng berada dalam tingkat sangat curam yaitu berkisar antara 

41% - 46%. 

4. Curah hujan tinggi yaitu dengan rata-rata 2595 mm/th dengan rata - rata 

bulanan 216 mm/bln dan beriklim Basah. 

5. Tekstur tanah termasuk ke jenis lempung berpasir, liat berpasir, liat, dan 

lempung. 

6. Sebaran spasial daerah rawan longsor, termasuk zona ii tingkat bahaya 

longsor, berpeluang 1 kali dalam 5 tahun, sedangkan 5 titik sampel lainya 

tergolong ke dalam zona iii berpeluang longsor 2 kali dalam 5 tahun. 
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Saran 

1. Dalam pemanfaatan tutupan lahan menjadi penggunaan lahan sebaik-nya 

masyarakat memanfaatkan sebagai lahan perkebunan, yaitu dengan menanam 

tumbuhan jangka panjang. 

2. Adanya kerja sama antara masyarakat dengan instansi pemerintah untuk 

menanggulangi pelapukan batuan dalam membangun Jalur transportasi darat 

(jalan), yaitu dengan cara sementasi dengan metode grouting untuk 

memperkuat tanah atau batuan serta memperkecil permeabilitas tanah/ batuan 

serta mengubah geometri kemiringan lereng lebih landai dan pengendalian 

aliran air permukaan (run off). 

3. Sebaran spasial daerah rawan longsor pada wilayah penelitian ini berada 

dalam kategori tinggi, sebaiknya adanya kerja sama masyarakat dengan 

instansi terkait (BPBD) untuk memberikan rambu-rambu bahaya longsor 

lebih banyak pada wilayah yang rawan longsor dan yang berkemungkinan 

longsor. 
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Abstrak: Geografi merupakan ilmu yang diyakini mampu membekali 

kecerdasan spasial siswa. Akan tetapi kecerdasan spasial pada diri 

siswa masih sangat kurang. Guru Geografi dalam proses belajar dan 

mengajar masih menggunakan metode konvensional. Metodelogi 

penulisan artikel ini yaitu, studi literature (studi kepustakaan). Artikel 

ini hanya konseptual dan belum diujicobakan dalam proses belajar dan 

mengajar kepada peserta didik. Model pembelajaran example non 

example merupakan model pembelajaran secara berkelompok. 

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh 

akan suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non-examples 

memberikan gambar yang bukan contoh suatu materi yang dibahas dan 

dihubungkan dengan media peta. Oleh karena itu model pembelajaran 

example non example dan media peta diharapkan dapat meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa. 

Kata Kunci: Kecerdasan Spasial, Example Non Example, Peta 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dalam proses belajar dan pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sesuai dengan definisi pendidikan tersebut, maka tujuan pembelajaran di sekolah 

menginginkan agar siswanya memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

serta sikap dan nilai yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencakup 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 sangat menuntut 

adanya sumber daya manusia di bidang pendidikan yang kompetitif dan 

komparatif agar mampu mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yang 

diharapkan. Dalam bidang pendidikan, yang harus berjuang keras mewujudkan 

hal itu salah satunya adalah seorang guru. Pelaksanaan kurikulum 2013 lebih 

mengedepankan proses pembelajaran dengan student centered bukan lagi teacher 

mailto:khoirulm023@gmail.com
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center. Dengan kata lain siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal itu guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran sebagai dasar dalam merancang kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa. 

Pada hakikatnya pelajaran Geografi merupakan salah satu mata pelajaran 

yang idealnya membutuhkan banyak model dan media pembelajaran. Hal tersebut 

sebagai penunjang keberhasilan penyampaian materi kepada peserta didik, karena 

dalam Geografi sangat luas kajian keruangan fenomena-fenomena permukaan 

bumi yang harus dipelajari. Berpikir spasial menjadi penciri penting dalam tujuan 

pembelajaran Geografi. Kecerdasan spasial juga diterapkan dalam analisis 

Geografi yang lebih kompleks. Banyak persoalan yang terkait dengan permukaan 

bumi yang bisa dipecahkan oleh seorang yang memiliki kecerdasan spasial. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran Geografi sangat penting untuk ditekankan 

kecerdasan spasial kepada peserta didik tidak hanya sekedar informasi tentang 

fenomena geosfer saja.  

Oleh karena itu seorang guru Geografi harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang model dan media pembelajaran Geografi. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Slameto (2010: 98) guru harus 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai dasar 

dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa. 

Abdurrahman (2010) guru yang berpartisipasi dalam proses pengajaran secara 

aktif harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan 

perilaku, karakteristik, dan untuk menguji kembali peserta didik.  

Menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat dan baik 

diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan spasial siswa dalam pembelajaran 

Geografi. Selain itu model dan media pembelajaran juga berfungsi sebagai alat 

komunikasi dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran yang lebih konkret 

sehingga mudah dipahami oleh siswa. Pembelajaran Geografi yang lingkup 

kajiannya ruang muka bumi dengan ciri pendekatan spasial keruangan maka 

diperlukan model dan media pembelajaran yang sesuai, agar materi pembelajaran 

dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa.  

Berdasarkan paradigma konstruktivisme, model dan media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup strategis dalam rangka mencapai proses belajar 

mengajar Geografi secara baik. Proses belajar yang baik merupakan salah satu 

indikator untuk mewujudkan hasil belajar peserta didik yang baik pula. Hasil 

belajar yang bagus juga merupakan salah satu cerminan hasil pendidikan yang 

berkualitas. Dalam era perkembangan saat sekarang ini ilmu dan teknologi yang 

begitu pesat, profesionalisme guru tidak cukup hanya dengan kemampuan 

mengajar siswa dengan cara konvensional saja, akan tetapi juga harus mampu 

mengelola model dan media pembelajaran secara optimal untuk memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa khususnya pelajaran Geografi. Masalah yang sering 
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ditemui di sekolah, sampai saat ini masih ada guru Geografi yang menggunakan 

metode konvensional.  

KAJIAN PUSTAKA 

Model Pembelajaran 

Model merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pembelajaran di kelas untuk mencapai kompetensi atau tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Perencanaan ini menyangkut tentang interaksi 

siswa dengan guru di dalam kelas misalnya pendekatan, strategi, metode, teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Tahapan-tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru dan siswa serta sistem penunjang 

perlu diperhatikan. Menurut Arends (dalam Suprijono, 2013: 46), model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan termasuk 

di dalamnya tujuan pembelajaran, tahapan dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas.  

Menurut Joice & Weil (dalam Isjoni, 2013: 50) model pembelajaran adalah 

bentuk perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk menyusun kurikulum, 

mengatur materi pelajaran. Sedangkan menurut Istarani (2011: 1) model 

pembelajaran adalah segala rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala 

aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta fasilitas 

yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran yang disajikan seorang guru yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk 

mencapai tujuan belajar bersama. 

Arends (dalam Trianto, 2009: 25) ada enam model pembelajaran yang 

sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: presentasi, pengajaran 

langsung, pengajaran konsep, cooperative learning, pengajaran berdasarkan 

masalah dan pengajaran diskusi kelas. Penjelasan menurut Arends (dalam Trianto, 

2009: 25), model pembelajaran yang menekankan pendekatan pembelajaran 

secara berkelompok untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan belajar ialah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) adalah bahwa manusia sebagai makhluk 

individu yang perberbedaan karakteristis satu sama lain sehingga manusia harus 

menjadi makhluk sosial, yaitu makhluk yang berinteraksi dengan sesama manusia 

(Nurhadi 2003: 60).  

Menurut Isjoni, (2011: 15 ) “In cooperative learning methods, students work 

together in four member teams to master material initially presented by the 

teacher”. Bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 

sistem bekerja secara berkelompok yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bersemangat dalam belajar untuk 
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mencapai tujuan belajar bersama”. Menurut Ibrahim (2000: 7) menyatakan 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 

belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk secara kolaboratif. 

3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya,, suku, jenis kelamin 

berbeda–beda berkembang individu. 

 

Jadi pembelajaran kooperatif merupakan sistem belajar secara berkelompok 

kerjasama antar siswa dapat mendorong timbulnya gagasan yang lebih bermutu 

dan meningkatkan kreativitas siswa, pembelajaran juga dapat mempertahankan 

nilai sosial. Ketergantungan timbal balik mereka memotivasi mereka untuk dapat 

bekerja lebih keras untuk keberhasilan mereka, hubungan kooperatif juga 

menjadikan siswa mengerti dan memahami pendapat orang lain. 

Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Pada dasarnya model pembelajaran examples non examples merupakan salah 

satu tipe dari model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Pola model 

pembelajaran ini lebih menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dengan 

materi pelajaran yang terkait. Hary Kurniadi (2010: 1) menyatakan bahwa “model 

pembelajaran examples non examples atau examples and non-examples 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran. Media gambar ini dirancang agar siswa dapat menganalisis gambar 

tersebut menjadi sebuah bentuk diskripsi singkat mengenai apa yang ada didalam 

gambar tersebut”.  

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan 

suatu materi yang sedang dibahas, sedangkan non-examples memberikan gambar 

yang bukan contoh suatu materi yang dibahas. Dengan memusatkan perhatian 

siswa terhadap examples dan non-examples diharapkan akan dapat mendorong 

siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ada. 

Langkah-langkah model pembelajaran  examples non examples (Agus Suprijono 

2009: 125), diantaranya sebagai berikut: 

1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi dasar. 

2. Guru menampilkan gambar dipapan atau ditayangkan melalui LCD/ OHP/ 

Infocus. Pada tahap ini guru dapat meminta bantuan siswa untuk 

mempersiapkan gambar dan membentuk kelompok siswa. 

3. Guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada peserta didik untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar. Peserta didik diberi waktu melihat dan 

menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar gambar dapat dipahami 

oleh peserta didik, dan guru juga memberi deskripsi tentang gambar yang 

diamati. 
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4. Melalui diskusi kelompok 2-3 siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut 

dicatat. Selanjutnya tiap-tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan 

hasil diskusinya melalui perwakilan kelompok masing-masing. 

5. Dari hasil diskusi peserta didik, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan 

yang dicapai. 

6. Guru dan peserta didik menyimpulkan bersama-sama mengenai materi yang 

dibahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Kelebihan model pembelajaran example non example Buehl (dalam Apriani 

et.al., 2007: 219), sebagai beriku: 

1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk 

memperluas pemahaman materi 

2. Siswa terlibat dalam proses discovery (penemuan), yang mendorong mereka 

untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman 

dari example non example. 

3. Siswa diberi sesuatu yang berbeda untuk mengeksplorasi karakteristik dari 

suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non example yang mungkin 

masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari 

konsep example. 

Kelebihan/ keunggulan lainnya dalam model pembelajaran examples non 

examples diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa lebih berfikir kritis dalam menganalisa gambar yang relevan dengan 

kompetensi dasar 

2. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar yang relevan 

dengan kompetensi dasar 

3. Siswa diberi kesempata mengemukakan pendapatnya yang mengenai analisis 

gambar yang relevan dengan kompetensi dasa 

Kekurangan model pembelajaran Example Non Example yaitu tidak semua materi 

dapat disajikan dalam bentuk gambar dan memakan waktu yang lama. 

Media 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, 

yang berarti perantara yang dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. Secara 

harfiah media diartikan sebagai pengantar pesan dari pengirim penerima pesan. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat 

pada diri siswa. Media itu dapat diraba, dilihat, didengar atau diamati lewat panca 

indera (Angkowo, 2007: 11). Manurut Sumaatmadja (1980: 117), media 

pengajaran adalah segala benda, dan alat yang digunakan untuk membantu 

pelaksanaan proses belajar mengajar Geografi, seperti proyektor, peta, globe, 

grafik, diagram, potret, gambar, film, tape recorder, video tape recorder, radio 

dll. Semua itu untuk memperjelas pemahaman siswa terhadap materi yang sedang 
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dipelajari.  Media sebagai sumber belajar sangat erat kaitannya dengan peran 

guru. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media tetapi dituntut untuk 

terampil memilih, media yang tepat sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

kepada siswa. Dalam memilih dan menggunakan media yang perlu diperhatikan 

adalah aspek tujuan, materi, metode dan evaluasi. Penggunaan media harus benar-

benar digunakan untuk mempermudah penguasaan materi siswa dalam menerima 

materi pelajaran. Mengenai tujuan belajar media belajar dapat diwujudkan 

beberapa kriteria yang diharapkan pada siswa, diantaranya sebagai berikut:  

1. Menjadikan siswa lebih senang, tidak bosan dalam belajar  

2. Memperbaiki kreatif berpikir siswa, keingintahuan, kerjasama, dan rasa 

percaya pada diri sendiri 

3. Mengembangkan sikap positif dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar 

4. Mengembangkan kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

lingkungannya, khususnya perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial 

dan teknologi. 

Selanjutnya, menurut Sumantri & Permana (1999: 181) mengemukakan 

prinsip-prinsip dalam memilih media sebagai berikut:  

1. Memilih media harus berdasarkan tujuan pengajaran dan bahan pengajaran 

yang akan disampaikan 

2. Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dalam 

penggunaannya dan pengadaannya 

3. Memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik 

4. Memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau pada waktu, 

tempat dan situasinya yang tepat 

Peta 

Peta merupakan gambaran atau lukisan seluruh atau sebagian gambaran dari 

permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar diperkecil dengan 

menggunakan skala tertentu dan dijelaskan dalam bentuk simbol-simbol dan 

dibuat mengikuti ukuran sama luas, sama bentuk, sama jarak, dan sama arah. 

Secara umum peta didefinisikan sebagai gambaran dari unsur-unsur alam maupun 

buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu (PP Nomor 10 Tahun 

2000). Menurut Imran (2009) mengemukakan peta merupakan kalibrasi dari 

bidang permukaan bumi 3 dimensi menjadi sebuah gambaran utuh yang lebih 

sederhana ke dalam selembar kertas media yang datar dengan penyesuaian baik 

ukuran maupun bentuknya disertai pula dengan informasi dan detail detailnya.  

Dengan kalimat sederhana, pengertian peta merupakan gambar permukaan bumi 

yang diperkecil dengan skala tertentu pada bidang datar dengan menggunakan 

ukuran, simbol, dan sistem penyederhanaan. Peta bukan sekedar alat bantu 

mengajar tetapi juga merupakan integral dari bahan pengajaran itu sendiri. 

Penggunaan peta adalah mutlak dalam pengajaran Geografi. Hanya dengan 
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melalui penggunaan peta maka visualisasi yang menyangkut posisi ruang suatu 

kejadian bisa diwujudkan dengan lebih jelas. 

 Kecerdasan Spasial 

Menurut National Research Council (2006), mengemukakan: kecerdasan 

spasial merupakan salah satu bentuk berpikir diantara bentuk berpikir lainnya, 

seperti verbal, logika, statistikal, hipotetikal dan seterusnya. Berpikir spasial itu 

sendiri merupakan sekumpulan kemampuan koginitif, terdiri atas tiga unsur yaitu 

ruang (space), alat (tools), dan proses pemikiran atau pertimbangan (process of 

resoning).  Batasan spatial thinking itu sendiri, menurut National Research 

Council (2006) adalah sebagai berikut: Spatial thinking is thinking that finds 

meaning in the shape, size, orientation, location, direction or trajectory, of 

objects, processes or phenomena, or the relative positions in space of multiple 

objects, processes or phenomena. Spatial thinking uses the properties of space as 

a vehicle for structuring problems, for finding answers, and for expressing 

solutions. Pemahaman akan arti dari ruang atau spasial misalnya ukuran, 

kedekatan, kontunuitas, dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun masalah, 

menemukan jawaban, dan menemukan solusi. Dengan mengekspresikan 

hubungan dalam struktur keruangan, misalnya peta, maka kita dapat mempersepsi, 

mengingat, dan menganalisis sifat-sifat statis dan dinamis objek dan hubungannya 

dengan objek lainnya. 

METODE PENELITIAN 

Study literature (studi kepustakaan) adalah mengumpulkan informasi dan 

data yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku catatan, majalah, kisah-

kisah sejarah (Sarwono, 2006). Selanjutnya menurut Nazir (1988) mengemukakan 

definisi studi kepustakaan adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan 

teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut Arikunto (2006) 

mengemukakan studi kepustakaan dalam penelitian adalah metode pengumpulan 

data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya 

yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Dari berbagai definisi/ 

pengertian mengenai studi kepustakaan tersebut dapat diambil kesimpulan studi 

kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah 

sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, 

ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik 

dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan 

dengan objek yang sedang diteliti. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Model Pembelajaran Example Non Example dalam Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran Geografi adalah usaha yang bertujuan agar siswa mampu 

memahami gejala lingkungan alam dan kehidupan di muka bumi, ciri khas satuan 

wilayah serta permasalahan yang dihadapi sebagai akibat adanya saling pengaruh 

antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Proses belajar mengajar yang 

terlaksana di dalam  kelas pada umumnya dapat menimbulkan rasa bosan siswa 

ketika pembelajaran yang dilaksanakan berkesan terlalu prosedural. Artinya, guru 

melaksanakan pembelajaran secara sistematis sementara keadaan seperti ini 

umumnya tidak diinginkan siswa. Disamping itu, perangkat pembelajaran dalam 

hal ini buku-buku paket yang diberikan sebagai materi pembelajaran kepada siswa 

mengandung materi yang terlalu padat  dan meluas, sehingga dapat menyebabkan 

ketidak tertarikan siswa untuk membaca materi pelajaran, terlebih lagi metode 

pembelajaran yang tidak tepat digunakan dalam proses belajar mengajar.  

Jika kondisi pembelajaran dalam kelas sebagaimana uraian di atas, maka 

guru ada baiknya melakukan upaya untuk mengubah metode pembelajaran yang 

digunakan, karena bukan tidak mungkin keadaan belajar siswa sebagaimana 

uraian di atas salah satunya disebabkan karena metode pembelajaran yang tidak 

sesuai dengan keinginan dan keadaan belajar siswa dalam kelas. Salah satu upaya 

yang dapat ditempuh guru adalah denganmenggunakan metode example non 

example sehingga siswa dapat belajar menemukan konsep pelajaran secara 

mandiri. Model pembelajaran example non example menuntut pro-aktif siswa 

dalam memahami konsep materi pelajaran melalui serangkaian kegiatan 

mengamati hal-hal tertentu yang menjadi fokus materi pelajaran dan kemudian 

coba dideskripsikan oleh siswa melalui pemberian contoh-contoh yang relevan 

dan membandingkannya dengan yang bukan contoh dari materi pelajaran. 

Media Peta dalam Pembelajaran Geografi  

Geografi merupakan ilmu spasial diyakini mampu membekali kecerdasan 

keruangan kepada peserta didik. Kajian Geografi membentang dari 

obyek/fenomena, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer. Dari substansi 

ini Geografi memang dapat overlap dengan bidang ilmu lain. Yang membedakan 

adalah sudut pandang spasial. Geografi menelaah semua substanisnya dari sudut 

pandang spasial. Kecerdasan spasialnya Geografi diharapkan mampu memberikan 

keluasan landasan berfikir, perkembangan etika, estetika, moral peserta didik. Peta 

merupakan informasi tentang permukaan bumi yang begitu banyak misalnya 

vegetasi, sungai, jalan, pemukiman, topografi/bentuk lapangan. Oleh karenanya, 

informasi tersebut digambarkan dalam bentuk simbol-simbol sehingga peta sering 

disebut bahasa simbol. Peta merupakan suatu media pembelajaran yang sangat 

penting bagi Geografi. Data apa saja yang ditampilkan peta itu dapat menjadi 

informasi ketika pembaca peta mampu memahami peta tersebut. Dengan 

merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat maka isi peta (tersurat) dapat 

dimengerti. Tahap berikutnya pembaca dapat menafsir makna yang tersirat dibalik 
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peta yang tersurat tersebut. Membaca peta bagi Geografi merupakan kegiatan 

yang sangat urgen dalam upaya menyadap, mengekstrak, mengakuisisi data 

geospasial. Kajian Geografi ilmu kebumian yang bernafaskan spasial keluar 

dengan wilayah-wilayah (regions) tematik yang menggambarkan persamaan-

persamaan obyek, fenomena dan potensi ruang mukabumi. Membaca peta (map 

reading), menarik garis (delineasi) yang menghasilkan wilayah-wilayah tematik, 

membuat hubungan keruangan wilayah-wilayah tematik (hubungan elemen fisik-

fisik, elemen fisik-manusia, elemen manusia-manusia) menghasilkan wilayah-

wilayah tematik baru dan ditampilkan dalam bentuk peta pula. Peta ini yang 

selayaknya disiapkan oleh guru Geografi di sekolah.  

Peta sebagai media komunikasi visual digunakan oleh berbagai kalangan 

berbagai bidang. Di bidang pembelajaran Geografi peta merupakan media utama 

dalam upaya internalisasi konsep-konsep Geografi oleh guru kepada 

siswa.Implementasi penggunaan peta sebagai media pembelajaran sepatutnya 

memperhatikan tingkatan pendidikan siswa. Kemajuan teknologi informasi 

membawa pengaruh pula dalam bidang teknologi informasi spasial ibarat rahmat 

(blessing) dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penyiapan peta termasuk 

peta geografi (peta tematik dan peta statistik). Dengan menggunakan peta dalam 

proses belajar mengajar Geografi dapat mempermudah proses belajar mengajar. 

Selain itu, dengan menggunakan peta proses belajar mengajar lebih menjadi 

menarik, karena siswa tidak bosan dengan materi yang di ajarkan. Selain itu 

dengan menggunakan peta diharapkan siswa ikut aktif dalam proses belajar 

mengajar.  

Implementasi Example Non Example dan Media Peta 

Model pembelajaran Example Non Example sesuai dengn pendapat Buehl 

(1996) dalam Apriani dkk, (2010: 20) dijelaskan sebagai suatu taktik yang tepat 

diterapkan atau digunakan dalam mengajarkan suatu definisi konsep. Examples 

adalah memberi sebuah gambaran dari sesuatu yang menjadi contoh sesuai materi 

yang sedang dibahas, sedangkan non examples memberi sebuah gambaran 

terhadap sesuatu yang bukan merupakan contoh dari materi yang dibahas.  

Sementara itu definisi dari model Examples Non Examples Roestiyah (2001: 73) 

sebagai model pembelajaran yang mempersiapkan dan menggunakan gambar atau 

diagram maupun tabel yang telah disesuaikan dengan materi bahan ajar dan 

kompetensi dasar, penyajian gambar tersebut dapat di tampilkan menggunakan 

LCD atau OHP. Dalam mengkolaborasikan model pembelajaran example non 

example dan media peta pada mata pelajaran Geografi contoh materi persebaran 

sumber daya alam Indonesia, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Guru membentuk kelompok 2-3 orang siswa. 

2. Guru mempersiapkan dan menampilkan gambar dan peta Indonesia. gambar 

tersebut sesuai dengan materi yang sedang dibahas dan sesuai dengan 

kompetensi dasar. Kalau dalam materi persebaran sumber daya alam, gambar 

tersebut dapat berupa macam-macam sumber daya alam Indonesia.  
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3. Guru memberi petunjuk dan menyuruh siswa untuk memperhatikan/ 

menganalisa gambar. Peserta didik diberi waktu melihat dan menelaah gambar 

yang disajikan secara seksama agar detil gambar dapat dipahami oleh siswa. 

Petunjuk dalam hal ini adalah dimanakah lokasi/wilayah dalam peta terkait 

dengan sumber daya alam yang tertera pada gambar.  Dalam menganalisa 

gambar, peserta didik tidak hanya disuruh menunjukkan dimana letak sumber 

daya alam tersebut ada pada peta, namun peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan mengapa sumber daya alam itu ada di wilayah/pulau tersebut 

sedangkan di wilayah lain tidak terdapat sumber daya alam itu. 

4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 

tersebut dicatat. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusinya dilatih peserta didik untuk menjelaskan hasil diskusi mereka 

melalui perwakilan kelompok masing-masing. 

5. Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan 

materi sesuaidengan tujuan yang ingin dicapai. 

6. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

KESIMPULAN 

Model pembelajaran examples non examples dan media peta memberikan 

gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang 

dibahas, Dengan memusatkan perhatian terhadap siswa diharapkan akan dapat 

mendorong siswa untuk menuju pemahaman yang lebih dalam mengenai materi 

yang ada khusunya mata pelajaran Geografi. Geografi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu peran penting yang 

saat ini banyak memperoleh perhatian dalam diskursus geosains adalah 

pengembangan kecerdasan ruang atau kemampuan berpikir spasial. 

Pengembangan kecerdasan spasial ini menjadi aspek penting mengingat bahwa 

pengelolaan wilayah seringkali tumpang tindih antar berbagai ranah, sehingga 

yang terjadi bukan sinergitas antar berbagai komponen fisiografis dan antara 

komponen fisiografis dengan komponen manusia. Upaya yang paling strategis 

untuk merubah paradigma tersebut adalah melalui pendidikan sehingga siswa 

yang saat ini sedang dalam masa belajar kelak pada saat menerima estafet 

pembangunan, mereka memiliki paradigma berfikir dan cerdas secara keruangan. 

Diantara sekian mata pelajaran yang paling memungkinkan untuk penanaman 

wawasan keruangan dan pengembangan kecerdasan adalah pelajaran Geografi. 

Pembelajaran Geografi memungkinkan pengenalan pada karakteristik dan potensi 

wilayah, serta strategi pembangunan yang berorientasi ke maritim, daratan, dan 

seluruh aspek pembangunan secara spasial. 

Pembelajaran Geografi di sekolah lebih ditekankan sehingga perkembangan 

wawasan keruangan, pemahaman karakteristik wilayah, konstelasi negara 

terhadap negara lainnya, sikap cinta tanah air diharapkan berkembang dengan 

baik. Banyak siswa, mahasiswa dan masyarakat tidak mengenal posisi strategis 

negaranya sendiri. Tantangan dalam penyelanggaraan bernegara di saat ini 
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semakin besar dari dalam maupun dari luar. Upaya strategis untuk membangun 

kecerdasan spasial masyarakat sejak dini di Indonesia yang paling mudah 

dilakukan adalah melalui pembelajaran Geografi di sekolah-sekolah. Nilai 

strategis dari mata pelajaran Geografi adalah khasanah konsep, pendekatan dan 

teknik yang digunakan dalam Geografi. Dalam hal ini seorang guru Geografi 

harus mampu mengembangkan pembelajaran dengan baik, misalnya 

mengembangkan model, metode, dan strategi pembelajaran serta menggunakan 

media sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan hasil belajar yang baik. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah memprediksikan pendangkalan 

kawasan Teluk Bayur dan Bungus Teluk Kabung dengan pendekatan 

Total Suspended Sediment (TSS), melalui pemetaan spasial kondisi 

sedimentasi berdasarkan RTRW Zona Perairan Kota Padang. Teknik 

analisis yang digunakan dalam prediksi Total Suspended Sediment 

adalah algoritma transformasi citra dengan memanfaatkan band merah 

dan band biru. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2001 

diperoleh nilai TSS minimum 15.07 mg/liter dan maksimum 46.05 

mg/liter, sedangkan pada tahun 2015 nilai TSS minimum 17.07 

mg/liter dan nilai maksimum 49.87 mg/liter, dimana sebaran 

sedimentasi lebih dominan terjadi pada kawasan Teluk Bayur. Model 

distribusi tersebut menunjukkan ada terjadinya pola perubahan 

distribusi sedimentasi. Pola distribusi sedimentasi ini penting 

diperhitungkan untuk pengendalian kawasan pesisir pantai. Ditinjau 

dari peta RTRW Kota Padang, pendangkalan ini terjadi pada kawasan 

pariwisata bahari, dan dermaga yang perlu mendapat penanganan 

pengelolaan pergerakan sedimen perairan.  

Kata Kunci: Total Suspended Sediment, Transformasi 

 

PENDAHULUAN 

Kawasan Teluk Bayur dan Kawasan Bungus Teluk Kabung merupakan 

salah satu kawasan strategis bagi Kota Padang, karena menjadi penghubung antara 

Kota Padang dengan Pesisir Selatan. Sesuai dengan RTRW Kota Padang, 

kawasan Bungus Teluk Kabung termasuk salah satu kawasan pada sentral 

pertumbuhan selatan Kota Padang. Kawasan yang memiliki potensi sumberdaya 

pesisir dan laut ini direncanakan sebagai kawasan andalan pengembangan industri 

maritim, wisata bahari, dan daerah perlindungan. Sedangkan kawasan Teluk 

Bayur salah satu pelabuhan di Kota Padang yang dimanfaatkan oleh pemerintah 

dan masyarakat sebagai area pelabuhan bagi kapal-kapal berukuran besar hingga 

kapal kecil yang berfungsi sebagai tempat penurunan barang dan manusia. 

Kawsan Teluk Bayur juga merupakan pelabuhan samudra yang terbuka untuk 

kegiatan internasioal. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan 

mailto:hanif12jhenif@gmail.com
mailto:tommieadammaster@gmail.com
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sentra kegiatan ekonomi di Sumatra Barat, yaitu Air Bangis dan Muara Padang. 

Salah satu syarat pengembangan pelabuhan adalah memiliki kolam yang tenang 

dan kedalaman perairan yang relative lebih dalam. Oleh karena lokasi rencana 

pelabuhan di Teluk Bayur terletak di perairan dekat pantai, sehingga di perlukan 

penambahan kedalaman perairan di dalam kolam pelabuhan dengan cara 

pengerukan, agar kapal dapat melakukan aktifitas bongkar muat di dalam 

pelabuhan. Dasar kolam pelabuhan akan dikeruk sedalam kurang lebih -10 m 

sampai mencapai lapisan tanah keras/batuan dasar (Sugianto, 2009). 

Kondisi pendangkalan teluk tidak dapat diduga dan tidak terlalu menarik 

perhatian. Kondisi pendangkalan teluk yang berada pada dasar perairan, tidak 

terlalu mengundang perhatian mansyarakat, dan dikawatirkan pendangkalan teluk 

dapat terjadi lebih luas. Pendangkalan teluk sendiri terjadi dari banyak faktor, 

beberapa diantaranya berupa kerusakan hutan wilayah hulu yang menyumbangkan 

sedimentasi yang di transportasikan oleh arus sungai ke muara dan perpindahan 

material pesisir pantai akibat abrasi dan berpindah pada lokasi teluk. Sedimentasi 

terjadi di muara-muara sungai yang relative aktif terutama pada musim hujan. 

Pendangkalan ini perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan pelabuhan 

sebagai penunjang transportasi laut. Pengalihan fungsi hutan mangrove untuk 

lahan industri, dermaga, hunian, kawasan pantai pasir dan objek wisata bahari, 

merupakan eksploitasi pesisir pantai Kota Padang. Terumbu karang dalam 

keadaan 50% rusak terdapat di kawasan Bungus Teluk Kabung dan sekitarnya. 

Demikian juga mangrove dengan sebaran terbatas terdapat dikawasan ini.  

 

a) Model sedimentasi musim timur               

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugianto (2009) 

Gambar 1. Model Interpolasi Total Suspended Sediment (kiri pada musim  barat 

dan kanan pada musim timur) 
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Arus laut merupakan salah satu sarana transportasi sedimen pada kaswasan 

perairan pantai. Kondisi arus di kawasan Teluk Bayur dan Bungus Teluk Kabung 

memiliki pergerakan dari arah utara, barat dan begerak kearah teluk dan 

sebahagian memecah ke arah selatan. Hasil penelitian Sugianto (2009) untuk 

Kawasan Teluk Bayur, diperoleh model simulasi sedimentasi dari interpolasi 

sedimentasi yang menggambarkan variasi kedalaman pendangkalan sedimen pada 

musim timur dan musim barat. Gambar diatas menunjukkan model perbedaan 

kontur prediksi sedimentasi hasil interpolasi data primer lapangan pada tahun 

2009. Teknologi penginderaan jauh semakin berkembang dari berbagai aplikasi 

studi kajian. Salah satu aplikasi teknologi penginderaan jauh yang sudah 

berkembang yaitu untuk pengkajian (TSS) Total Suspended Sediment. 

Pemanfaatan tekonologi penginderaan jauh untuk mendeteksi sedimentasi didasari 

dari sifat karakteristik gelombang yang bervariasi, beberapa gelombang mampu 

menembus objek air, dan dipancarkan kembali oleh objek ke sensor menembus 

media perairan. Hal ini telah di uji oleh LI (2003) dalam penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Li (2003) 

Gambar 2. Contoh Kemunculan Reflekan Spektral yang diperoleh dari Pesawat 

Udara Citra Inframerah Tampak  (AVIRIS) dari NASA ER-2  

Dalam aplikasi deteksi sedimentasi dengan menggunakan satelit 

penginderaan jauh, dasar prinsip kepekaan gelombang juga sudah dikemukakan 

oleh (Lie, 2003) dalam penelitiannya yang menunjukkan pada beberapa band 

citra, akan memberikan respon terhadap kondisi kekeruhan air yang dan 

sedimentasi, ini digambarkan secara rinci dalam model diagram reflektan sedimen 
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terhadap karateristik gelombang. Lie (2003) menyatakan dalam permintaan 

pengembagan algoritma empiris  untuk aplikasi global, adanya uji reflektans dari 

perbedaan tipe target untuk banyak data MODIS. Gambar 2 menujukkan 

pengedepanan panjang gelombang dari citra MODIS untuk menakar sepenuhnya 

air bersih dibawah perbedaan kondisi atmosfer. Cahaya dan asap tebal terbentuk 

dari pembakaran biomassa, cahaya dan debu berat. Pantulan nilai mutlak dapat 

diedakan secara signifikan apa satu dan area lainya.  Namun titik data dari canel 

MODIS tujuh untuk setiap  area yang diseksi dapat di filter dengan baik dengan 

kekuatan hukum korelasi (korelasi ata 97% sampai 100%) diharapkan untuk debu 

berat dimana korelasi hanya 72%. Ini merupakan alas an yang baik mendasari 

hamburan aerosol. 

 

Gambar 3. a) Panjang gelombang yang dikemukakan MODIS data ditakar dari 

total air bersih, pada kondisi atmosfer yang berbeda; b) serupa dengan 

gambar a) tetapi untuk MODIS data yang diperoleh dari pada 

kawasan samudra dengan sedimentasi dan dibawah  atmosfer yang 

bervariasi. 

Dari dasar prinsip kepekaan gelombang yang telah diuraikan secara ringkas, 

maka pada prinsipnya teknologi penginderaan jauh dapat digunakan sebagai sara 

pengukuran sedimentasi perairan. Keterbatasan didalam penelitian ini hanya 

menggunakan data sekunder dari data citra satelit Landsat, dan tidak 

disempuranakan dengan survey dan pengukuran lapangan untuk validasi dalam 

penyempernuaan perhitungan prediksi suspendensi sedimen. Untuk lebih 

sempurna jika tersedia data primer suspendensi dapat dilakukan regresi liniear 

untuk menyempurnakan hasil analisis dalam penelitian ini dan data dapat 

divalidasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksikan model 

pendangkalan kawasan perairan pada kawasan Teluk Bayur dan Bungus Teluk 

Kabung, yang mana ini dapat menjadi gambaran awal untuk pengamatan konsisi 

fisiografis keadaan sedimentasi perairan yang perlu diperhatikan.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data satelit penginderaan jauh 

menggunakan citra satelit Landsat yang dipublikasikan oleh lembaga resmi 

pemerintahan Amerika Serikat USGS. Metode intrepetasi citra satelit untuk 

bertujuan untuk mengindentifikasi suspendensi sedimentasi dan inventarisasi 

ekosistem pantai. Untuk penentuan konsentrasi keberadaan sedimentasi 

tersuspendensi digunakan algoritma yang dikmbangkan oleh model Total 

Suspended Sediment. 

Prediksi Total Suspended Sediment 

Untuk memprediksikan Total Suspended Sediment dan pembuatan peta 

sebaran TSS yang lebih akurat diperlukan data real time yang diperoleh dari 

pengukuran lapangan pada tahun perhitungan yang sama dengan tahun citra yang 

dianalisis. Karena keterbatasan peneliti dan keterbatasan data yang tersedia tidak 

didapatkan data lapangan konsentrasi sedimentasi wilayah pesisir bahagian 

selatan Kota Padang. Maka untuk memprediksi suspended sedimen digunakan 

algoritma penentuan konsentrasi keberadaan sedimentasi tersuspendensi 

digunakan algoritma sebagai berikut (Ambarwulan dalam Susiati, 2010). 

TSS = 0,6432*(ETM1+ETM3)/2-5,9063 

Keterangan: 

TSS= Total suspended solid  

ETM1= band 1 Landsat ETM 

ETM3= band 3 Landsat ETM 

 

Penentuan kelas konsentrasi TSS dikembangkan dari pendekatan hasil peneliti 

sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suspendesi Sedimentasi 

Interaksi gelombang elektromagnetik yang bekerja pada daerah spektrum 

optik (tanpak, infra merah dekat dan merah) diukur/dideteksi oleh sensor, di 

antaranya mampu menyajikan kenampakan sedimentasi lebih jelas. Dari hasil 

analisis citra satelit dengan algoritma TSS (Total Suspended Sediment) dengan 

memanfaatkan gelombang merah dan gelombang biru, diperoleh nilai hasil 

analisis dengan algoritma TSS. Suspendensi sedimentasi pada kawasan Teluk 

Bayur dan Bungus Teluk Kabung. Variasi pantulan gelombang citra hasil analisis 

transformasi citra memproporsikan ketebalan suspendensi sedimentasi pada 

perairan, dalam dua tahun perhitungan dalam penelitian ini tingkan ketebalan 

sedimentasi dalam air mengalami perubahan nilai dan sebaran sedimen, yang 

mana nilai pantulan sedimen lebih jelas dirincikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Hasil Analisis TSS 

T a h u n N i l a i  K o n s e n t r a s i  T S S  ( m g / Li t e r )  

M i n i m u m M a k s i m u m 

2 0 0 1 1 5 . 0 7 4 6 . 0 5 

2 0 1 5 1 7 . 0 7 4 9 . 8 7 

Sumber: Hasil Analisis citra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                          (b) 

Gambar 4. a) Suspended Sedimen hasil analisis citra satelit Landsat tahun 2001, 

b) Suspendend Sedimen hasil analisis citra satelit tahun 2015. 

Untuk lebih mempermudah memahami kenapakan objek hasil analisis 

transformasi Total Suspended Sedimen TSS disajikan dalam Gambar 4. Pada 

daerah spektrum optic yang digunakan ini, energi yang diukur oleh sensor adalah 

energi yang direfleksikan oleh objek permukaan bumi, sehubungan dengan 

sensitifitas sensor dioperasikan pada daerah spektrum tampak, pada kondisi 

perairan yang menandung fluk sedimentasi adanya pantulan yang menampilkan 

nilai ketebalan sedimen yang di proporsikan dalam algoritma transformasi. 

Sensitifitas band biru Penetrasi maksimum pada air berguna untuk pemetaan 

batimetri perairan dangkal sangat memberikan kenampakan yang jelas dalam 

penentuan sebaran sedimentasi ini. Sebaran sedimen pada periode tahun 2001 

pada rentang nilai yang cukup tinggi berfokus pada sekitar perairan pantai di area 

perairan di depan gunung padang di Teuk bayur, sedangkan pada tahun 2011 

sebaran sedimen meluas pada area kawasan teluk.  
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Hasil analisis TSS dalam nilai interval indeks TSS yang kemudian 

dikelompokkan kedalam kelas interval untuk menentukan retang sebaran TSS 

dengan pembahagian kelas secara otomatis dengan natural breaks pada tools 

Sistem Informasi Geografis ArcGIS, kemudian ditabulasikan data untuk 

memperjelas hasil perhitungan pada tanel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Distribusi luas TSS 

   N i l a i  K o n s e n t r a s i  T S S  ( m g / L i t e r )  

No Tahun 0 - 1 8 18-19 19-20 20-24 24-28 28-35 35-46 4 6 > 

1 2 0 0 1 23629 919.4 1 8 3 5 1 2 2 0 7 4 3 4 1 0 3 

2 2 0 1 5 16548 6 9 1 5 2 6 6 0 9 2 5 5 6 5 6 3 3 2 1 1 

Sumber: Hasil analisis 

Dari tabel prediksi nilai TSS dapat dilihat adanya peningkatan sedimentasi 

pada retang tahun penelitian, namun penurunan dari kondisi sedimentasi pada 

kategori 0-18 (mg/L)yang cukup signifikan, sedangkan pada kategori  rentang 18-

19 (mg/L) mengalami penambahan luasan dari 919.4 menjadi 6915 ha. 

Sedimentasi yang sangat drasitis juga terjadi pada kawasan dalam rentang 24-28 

(mg/L) dari luasan 74 ha menjadi 564 ha. (Sugianto, 2010) Menjelaskan  dalam 

penelitian nya sedimen dasar perairan Teluk Bayur didominasi sebagian besar 

oleh jenis pasir (sand), selanjutnya lanau (silt) dan sedikit gravel. Dapat diartikan 

struktur sedimentasi ini berasal dari material lanau yang berasal dari daratan 

bukan dari abrasi fisik pantai daerah pesisir pantai lain. 

Pola menyebaranya ketebalan sedimentasi dari tahun 2001 ke tahun 2015 

menunjukan pergerakan yang mengikuti sirkulasi arus lautan, yang mana pada 

musim abarat terjadinya arus fertikal yang mengikuti bibir pantai utara dan 

kemudian berputar dan menumpu di kawasan Teluk Bayur dan kawasan Bungus 

Teluk Kabung, pola gerakan sedimen tersebut mengikuti pola gerak arus yang 

secara alami menjadi sarana transport sedimen kawasan perairan, ini dapat dilihat 

pada peta arus laut pada musim barat kondisi pasang oleh (Sugianto, 2009) pada 

Gambar 5. 

Hasil penelitian ini di overlay dengan peta RTRW Kota Padang tahun 2010, 

tentang Rencana Zona Pola Ruang Perairan Kota Padang, ditemukan kemunculan 

sedimentasi lebih dominan pada kawasan rencana zona kawasan wisata bahari, 

Zona Konservasi, zona perikanan tradisional, dan area pintu masuk pelabuhan 

pada  kawasan  Teluk Bayur. Pada dasarnya dapat ditarik sebuah argument 

pengendalian kawasan untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada kawasan 

strategis Kota Padang di Bahagian Selatan ini, dengan pengendalian distriusi 

sedimentasi pada kawasan muara. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk 

menindak lanjuti kemungkinan peningkatan pendakalan dari transprtasi sedimen. 

Kondisi arah arus laut Kota Padang pada Gambar 5, merupakan faktor alami yang 

selalu mendorong pergerakan sedimen pada kawasan Teluk Bayur dan Bungus 
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Teluk Kabung. Kondisi arus laut ini merupakan kondisi alami yang akan 

berlangsung terus menerus. Maka salah satu tidakan untuk pengendalian 

transportasi sedimen ini dengan pengendalian kawasan hulu sungai sebagai salah 

satu penyumbang material sedimen pada kawasan pesisir pantai. 

 
Gambar 5. Peta Arus Laut Kawasan Teluk Bayur dan Sekitarnya. 
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Pada Gambar 6 ditampilkan RTRW Zonasi Pola Ruang Laut Kota Padang 

tahun 2010 dan Zonasi Suspended Sediment. Dapat dilihat pusat pendagkalan 

sedimen pada kawasan utara didalam peta ini, yang berkisar pada lokasi perairan 

dekat Gunung Padang, Teluk Bayur. Pengendalian persebaran sedimen perlu 

dilakukan lebih baik dan ditindak lanjuti, dalam model prediksi ini memberikan 

gambaran pola sebaran TSS di kawasan Perairan Teluk Bayur dan Bungus Teluk 

Kabung, pergerakan TSS berorientasi pada bebrapa daerah yang penting sebagai 

sasaran pembangunan dan pusat kegiatan diwilayah Kota Padang. 

 
Sumber: BAPPEDA Kota Padang, 

Gambar 6.  RTRW Zonasi Pola Ruang Kawasan Perairan Kota Padang, Tahun 

2010 (kiri),  Zona Total Suspended Sedimen Tahun 2015 (kanan) 

KESIMPULAN 

Hasil penelirian diperoleh nilai  Total Suspended Sediment (TSS) dalam 

satuan (mg/liter) pada tahun 2001 dengan nilai minimum 15.07, nilai maksimum 

46.05, sedangkan pada tahun 2015 nilai minimum 17.07, nilai maksimum 49.87. 

sebaran sedimentasi lebih dominan terjadi pada kawasan Teluk Bayur, sedangkan 

pada kawasan Bungus Teluk Kabung tidak begitu luas sebaran sedimentasi. 

Model distribusi menunjukkan ada terjadinya pola perubahan distribusi 

sedimentasi yang penting diperhitungkan untuk pengendalian kawasan pesisir 

pantai. Ditinjau dari peta RTRW Kota Padang tahun 2010, distribusi sedimen ini 

terjadi pada kawasan pariwisata bahari, perikanan tradisional dan dermaga. Untuk 

pengelolaan lajutan dari hasil TSS dengan RTRW, maka direkomendasikan 
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pengerukan sedimentasi untuk kelancaran kegiatan transportasi pada  pelabuhan 

Teluk Bayur. 
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Abstrak: Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih 

selama sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai saat ini, masih 

mengalami kasus klasik yakni, pelaksanaan desentralisasi secara signifikan 

menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/ kota, namun di sisi lain 

ketimpangan juga terjadi antar kabupaten/ kota di Riau, yang tidak 

mengalami perubahan signifikan untuk menuju pemerataan. Paper ini 

bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, 

ketidakseimbangan pembangunan yang dihasilkan dari ketidakseimbangan 

proporsional dalam PDRB per kapita, bentuk pengembangan hubungan dan 

ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini menggunakan Indeks 

Williamson, dengan tujuan untuk menjelaskan pola persebaran ketimpangan 

pembangunan secara spasial dibantu dengan analisis laju pertumbuhan 

ekonomi dan analisis Location Quotient (LQ) lahan terbangun dan kerapatan 

jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian 

Provinsi Riau selama periode tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun, perkembangan wilayah di Provinsi Riau yang masih 

tergolong kurang merata serta ketimpangan pembangunan ekonomi antar 

daerah semakin melebar tiap tahunnya. 

Kata Kunci: Ketimpangan, Ekonomi, Indeks Williamson 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah 

terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/ akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan 

yang absolut (Todaro, 2000), sedangkan menurut Sukirno  (dalam Arifin, 2009) 

pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.  

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 
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suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

didalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999). Akan tetapi kondisi daerah di 

Indonesia yang secara geografis dan sumberdaya alam yang berbeda, 

menimbulkan daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah 

yang lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan 

sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah. Proses 

tersebut dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk 

itu perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan 

khusus pada daerah tertentu saja. Namun hasil pembangunan terkadang masih 

dirasakan belum merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah dimulai pada saat terjadi gelombang 

reformasi yang melahirkan sistem demokrasi dan desentralisasi menjadi 

pendorong disahkannya kerangka hukum baru mengenai hubungan pemerintah 

pusat dan daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

Otonomi daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 dan Undang-Undang 25 Tahun 2009 memfokuskan pada 

pendayagunaan potensi daerah. Sejalan dengan hal ini, maka perlu upaya agar 

setiap kabupaten memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan kabupaten 

lain. Otonomi daerah memberi hak serta wewenang kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat konsep 

desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Tuntutan 

reformasi akan keadilan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat daerah 

diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini diperkuat oleh 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan desentralisasi fiskal ini 

dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik 

serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan otonomi (Saragih, 2003). Pelimpahan wewenang dalam 

pengelolaan keuangan menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri yang 

berarti bahwa dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah 

serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya. 

Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah 

tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang 

dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut 

memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Tujuan utamanya 

adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga salah satu upaya yang 

dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indikator 

keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan 

ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju 

pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan 
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daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, yang disebabkan karena 

terus terjadinya pertambahan penduduk, maka dibutuhkan penambahan 

pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output 

secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap 

tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi 

merupakan penambahan PDRB yang berarti juga penambahan pendapatan 

nasional (Tambunan, 2001). 

Dampak penerapan konsep desentralisasi fiskal pada pelaksanaan otonomi 

daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah juga dirasakan pada 

kabupaten/ kota di Provinsi Riau. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah 

berjalan kurang lebih selama sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai saat 

ini, masih mengalami kasus klasik, seperti pelaksanaan desentralisasi secara 

signifikan dapat menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/ kota, namun di 

sisi lain ketimpangan juga terjadi antar kabupaten/ kota di Riau tidak mengalami 

perubahan yang signifikan untuk menuju pemerataan. 

Masalah yang timbul dan dijumpai di masyarakat sebagai konsekuensi logis 

dari hal tersebut di atas antaralain adalah terjadinya pemusatan wilayah akibat 

pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan yang berbeda antar 

wilayah, secara alami menyebabkan terjadiya hirarki dan skala interaksi antar 

wilayah yang berbeda. Semakin tinggi hirarki antar wilayah akan semakin tinggi, 

maka semakin  pertumbuhan pembangunan suatu wilayah. Beberapa indikator 

utama yang berkaitan dengan tinggi rendahnya hirarki dan skala interaksi antar 

wilayah terhadap proses pertumbuhan pembangunan adalah antara lain: kepadatan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi pola penggunaan lahan terbangun, ketersediaan 

aksebilitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, upaya melihat sejauh mana 

ketimpangan pembangunan yang terjadi di kabupaten/ kota di Riau  setelah 

berjalan otonomi daerah melalui kajian ini diharapkan dapat menggambarkan 

permasalahan ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Studi ini 

mengambil daerah studi kasus di Provinsi Riau yang terdiri atas 10 kabupaten dan 

2 kota, yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, 

Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Metode analisis yang digunakan untuk melihat 

ketimpangan pertumbuhan pembangunan wilayah di Riau adalah analisis Indeks 

Wiliamson, sehingga untuk menjelaskan pola persebaran ketimpangan 

pembangunan secara spasial dibantu dengan analisis laju pertumbuhan ekonomi 

dan analisis Location Quotient (LQ ) lahan terbangun dan kerapatan jalan. 
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Analisis LQ merupakan suatu alat analisis untuk menunjukkan basis 

ekonomi wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Yusuf, 1999). Variabel yang 

digunakan dalam perhitungan tersebut adalah luasan lahan terbangun. LQ adalah 

suatu teknik perhitungan yang mudah untuk menunjukkan spesialisasi relatif 

(kemampuan) wilayah dalam kegiatan atau karakteristik tertentu (Rondinelli, 

1985). Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di 

daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah 

yang lebih luas. Kontribusi sektor lahan terbangun di kabupaten/kota Provinsi 

Riau digunakan formulasi model LQ sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Yij : Luas lahan terbangun/panjang jalan  padakabupaten x  

Yj  : Luas lahan terbangun /panjang jalan  seluruhRiau 

Yi : Luas kabupaten x 

Y : Luas wilayah Provinsi Riau 

  

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi  kabupaten/ kota di Riau 

(BPS, 2007) tahun 2007-2011, digunakan rumus : 

 

Pertumbuhan Ekonomi = PDRBt – PDRB(t-1) x 100 % 

 PDRB(t-1) 

 

Keterangan: 

PDRBt  : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t 

PDRB(t-1) : Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1 

Lalu untuk melihat ketimpangan regional dilihat dari sektor unggulan di 

Riau digunakan rumus  indeks dari Jeffery G. Williamson (Upall dan Sri 

Handoko, 1986), dengan formulasi indeks VW sebagai berikut: 

VW =    ( Yi – Yr ) 
2
 . Pj/P 

Yr 

Keterangan: 

VW : Indeks Ketimpangan Williamson 

Yj : PDRB per kapita kabupaten/kota j 

Yr : PDRB per kapitaRiau 

Pj : Jumlah penduduk kabupaten/kota j di wilayah geomer (Riau) 

P : Jumlah pendudukRiau 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per Kapita  

Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau selama periode tahun 2007-

2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah 

ini: 

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi  (%) Provinsi Riau Periode 2007-2011 

NO Kabupaten/Kota 

TAHUN 

Total 
Rata-

rata 
2007 2008 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Kuantan Singingi 0 8.26 6.90 7.03 7.19 29.38 5.88 

2 Indragiri Hulu 0 7.31 7.25 5.69 7.44 27.70 5.54 

3 Indragiri Hilir 0 7.95 7.14 7.31 7.38 29.78 5.96 

4 Pelalawan 0 7.07 8.10 6.71 6.83 28.72 5.74 

5 Siak 0 7.61 7.15 7.36 7.46 29.59 5.92 

6 Kampar 0 5.77 1.49 9.06 2.13 18.45 3.69 

7 Rokan Hulu 0 8.05 6.50 4.75 8.94 28.23 5.65 

8 Bengkalis 0 4.17 1.95 12.70 9.38 28.20 5.64 

9 Rokan Hilir 0 4.99 1.76 -1.30 1.20 6.65 1.33 

10 Kepulauan Meranti 0 5.70 3.56 4.41 4.82 18.49 3.70 

11 Pekanbaru 0 9.05 8.81 8.98 9.05 35.88 7.18 

12 Dumai 0 5.18 2.74 4.10 5.00 17.03 3.41 

Sumber : Hasil Analisis Data BPS, 2013. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat selama tahun 2007-2011, laju 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dari tahun 2007 sampai tahun 2011 cukup 

baik meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, penurunan laju 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tersebut terjadi hampir di semua 

kabupaten/ kota di Provinsi Riau, kecuali Kabupaten Pelalawan. Penurunan 

tersebut tergambar pada penurunan laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing 

sektor di kabupaten/ kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 hingga 

tahun 2011 menunjukkan kinerja yang membaik, hal ini ditunjukkan oleh laju 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang signifikan yang sebesar 1.50 % pada 

tahun 2009 menjadi 8.56 % pada tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

tersebut disebabkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup pesat di 

Kabupaten Bengkalis yaitu dari 1,95% menjadi 12.70%  dengan kata lain 

peningkatannya mencapai 10.75%. Perincian laju pertumbuhan PDRB perkapita 

tiap kabupaten/ kota di Provinsi Riau tahun 2007-2011 sendiri pun berbeda-beda, 

dapat dilihat di tabel di bawah ini: 
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 Tabel 2. PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (jutaan Rp) 

Sumber: Hasil Analisis data BPS, 2013 

Besarnya PDRB per kapita kabupaten/ kota di Provinsi Riau relatif 

meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Kabupaten 

Bengkalis merupakan daerah yang memiliki pendapatan per kapita rata-rata yang 

tertinggi di Provinsi Riau yaitu mencapai 47,874,704.64 juta rupiah. Kemudian 

diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir yaitu 21,518,540.74 juta rupiah, sedangkan 

daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang terendah yaitu Kabupaten 

Rokan Hulu sebesar 5,896,507.97 juta rupiah. Dari data pada tabel di atas dapat 

diketahui bahwa daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high 

income) adalah Kota Pekanbaru. 

 

 

N

o 

Kabupate

n/ Kota 
2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Rata-

rata 

1 
Kuantan 

Singingi 

9,381,51

1.81 

9,910,69

3.53 

10,305,5

42.24 

10,770,1

17.81 

10,683,9

02.59 

51,051,76

7.98 

10,210,3

53.60 

2 
Indragiri 

Hulu 

10,747,8

43.20 

11,132,9

23.41 

11,518,4

53.23 

11,788,9

38.80 

12,253,7

84.47 

57,441,94

3.10 

11,488,3

88.62 

3 
Indragiri 

Hilir 

8,315,51

1.00 

8,965,05

4.75 

9,632,04

0.45 

10,206,6

79.96 

10,898,9

80.54 

48,018,26

6.70 

9,603,65

3.34 

4 Pelalawan 
9,974,64

1.31 

10,600,7

58.99 

11,186,0

75.27 

11,235,2

11.42 

11,058,7

20.08 

54,055,40

7.07 

10,811,0

81.41 

5 Siak 
9,759,34

7.15 

9,940,24

8.68 

9,986,58

0.10 

10,311,7

36.29 

10,186,8

31.93 

50,184,74

4.16 

10,036,9

48.83 

6 Kampar 
13,359,4

02.84 

13,461,8

66.55 

12,885,6

04.98 

13,547,3

45.21 

12,720,6

49.73 

65,974,86

9.31 

13,194,9

73.86 

7 
Rokan 

Hulu 

5,971,26

5.61 

5,975,18

2.58 

5,866,46

8.87 

5,839,19

7.38 

5,830,42

5.39 

29,482,53

9.83 

5,896,50

7.97 

8 Bengkalis 
31,632,4

28.00 

39,921,3

50.95 

51,436,1

62.42 

56,466,6

14.59 

59,916,9

67.25 

239,373,5

23.21 

47,874,7

04.64 

9 Rokan Hilir 
21,948,7

61.11 

22,159,5

15.29 

22,068,7

98.09 

20,958,2

34.19 

20,457,3

95.04 

107,592,7

03.72 

21,518,5

40.74 

10 
Kepulauan 

Meranti 
- - 

13,171,9

11.73 

13,690,7

14.25 

13,637,2

74.44 

65,999,96

9.35 

13,199,9

93.87 

11 Pekanbaru 
9,120,71

1.60 

9,450,60

4.13 

9,755,51

6.08 

10,252,5

76.42 

10,749,3

90.49 

49,328,79

8.73 

9,865,75

9.75 

12 Dumai 
14,475,7

42.97 

14,807,9

67.89 

14,740,2

10.69 

14,863,5

46.44 

15,100,3

56.13 

73,987,82

4.12 

14,797,5

64.82 
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Ketimpangan Daerah di Provinsi Riau 

1. Indeks Williamson 

Besar kecilnya ketimpangan PDRB Provinsi Riau memberikan gambaran 

tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di Provinsi Riau. 

Untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di Provinsi Riau digunakan indek 

ketimpangan regional (regional inequality) atau biasa disebut dengan nama 

Indeks Williamson. Semakin kecil atau mendekati angka nol (0), maka 

ketimpangan akan semakin kecil sehingga pendapatan semakin merata. 

Demikianlah sebaliknya, semakin besar angka Indeks Williamson maka 

semakin timpang pendapatannya atau pendapataannya semakin tidak merata. 

Berikut Tabel Indeks Williamson di Provinsi Riau tahun 2007-2011. 

 

Tabel 3. Indeks Williamson di Provinsi Riau tahun 2007 2011 

Tahun Indeks Williamson 

2007 0.51 

2008 0.55 

2009 0.69 

2010 0.75 

2011 0.79 

Rata- Rata 0.66 

  Sumber: Hasil Analisis Data BPS, 2013. 

Nilai ketimpangan menurut Indeks Williamson terletak antara 0 sampai 

dengan 1 dimana semakin mendekati nol menunjukkan ketimpangan sangat 

ringan dan semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan sangat berat. 

Koefisien ketimpangan yang tinggi tersebut disebabkan pola pembangunan 

ekonomi lebih bersifat sektoral, dimana sektor industri dan pengolahan, listrik, 

gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, komunikasi dan 

angkutan, keuangan serta jasa-jasa diutamakan untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Menurut Tabel 3, rata-rata nilai Indeks Williamson 

kabupaten/ kota Provinsi Riau Tahun 2007-2011 adalah 0,66. Indeks 

Williamson mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada periode 

pengamatan, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi semakin 

meningkat (melebar) dari tahun ke tahunnya, sehingga ketimpangan ekonomi 

di Provinsi Riau ini termasuk ketimpangan yang sedang. 

2. Analisis Location Quotient (LQ) Lahan Terbangun dan Aksesibitas Antar 

Wilayah. 

Ketimpangan pembangunan wilayah dapat dapat dianalisis dengan 

menggunakan LQ (Location Quotient) dengan menggunakan data peta 

penggunaan lahan dan data kerapatan jalan. Berikut hasil dari analisis data LQ 

lahan terbangun dan kerapatan jalan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan formulasi Location Quotient (LQ) pada data luas 
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lahan terbangun dan kerapatan jalan di dapat peta perkembangan wilayah 

Provinsi Riau (Gambar 1). Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa dari 12 

kaupaten/ kota di Provinsi Riau terdapat hanya 1 (satu) daerah yang 

dikategorikan memiliki perkembangan wilayah yang maju yaitu Kota 

Pekanbaru, dilihat dari luas lahan terbangun dan kerapatan jalannya. Selain itu 

terdapat 6 (enam)  daerah yang dikategorikan berkembang yaitu Kota Dumai, 

Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta 5 (lima)  

kabupaten terbilang kurang maju yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan 

Kabupaten Rokan Hilir.  

 

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Provinsi Riau masih 

tergolong kurang merata karena hanya terdapat satu daerah yaitu Kota 

Pekanbaru yang tergolong maju dan nilai LQ yang diperolehnya rentangnya 

sangat jauh dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

posisi Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi yang merupakan pusat 

perekonomian dari Provinsi Riau. Selain itu, ketimpangan yang terjadi juga 

ditandai dengan masih banyaknya daerah yang tergolong kurang maju dilihat 

dari luas lahan terbangun dan kerapatan jalannya. 

Tabel 4. Hasil Location Quotient (LQ) Lahan terbangun dan Kerapatan Jalan 

Provinsi Riau 

N

O 

Kabupaten 

/Kota 

LQ 

Total Rata-rata Lahan 

Terbangun 

Kerapatan 

Jalan 

1 
Kuantan 

Singingi 
0.19 1.23 1.43 0.71 

2 Indragiri Hulu 1.07 1.08 2.15 1.08 

3 Indragiri Hilir 0.12 0.59 0.71 0.36 

4 Pelalawan 0.67 0.67 1.34 0.67 

5 Siak 0.79 0.81 1.60 0.80 

6 Kampar 0.95 1.12 2.06 1.03 

7 Rokan Hulu 1.59 1.38 2.97 1.49 

8 Bengkalis 1.76 1.21 2.97 1.48 

9 Rokan Hilir 0.51 1.18 1.69 0.85 

10 
Kepulauan 

Meranti 
1.46 1.24 2.70 1.35 

11 Pekanbaru 15.35 3.06 18.40 9.20 

12 Dumai 3.54 0.94 4.48 2.24 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2013 
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Berdasarkan peta penggunaan lahan yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Rokan Hilir  merupakan wilayah pertanian, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir 

dan Rokan Hilir merupakan daerah yang paling jauh dari pusat wilayah sehingga 

dalam perkembangannya kurang diperhatikan. 

 

 

Gambar 1. Peta Ketimpangan Regional Provinsi Riau Tahun 2007-2011 

 

 

 

Yudi Antomi 

Universitas Negeri Padang 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau selama periode tahun 2007-

2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

2. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi Riau yang 

dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode 2007-2011 

menunjukkan semakin melebar. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi Location Quotient 

(LQ) pada data luas lahan terbangun dan kerapatan jalan menunjukkan bahwa 

perkembangan wilayah di Provinsi Riau masih tergolong kurang merata. 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Zainal. 2009. Kesenjangan dan Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten 

Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur Malang: Fakultas Ekonomi. 

Jurusan IESP. Universitas Muhammadiyah: Malang 

 

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi 

Daerah, EdisiPertama, Penerbit PBFE-Universitas Gadjah Mada: 

Yogyakarta. 

 

BPS. 2012. Pendapatan Regional Provinsi Riau Tahun 2007-2011. Jakarta 

 

Fik, T.J. 2000. The Geography of Economic Development: Regional Changes, 

Global Challenges (2nd Ed.). The McGraw-Hill Companies: Boston 

 

Engerman, S.L., dan Sokoloff. 2000. Factor Endowment Factor Endowments: 

Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World. Journal 

of Economic Perspectives, Vol 14, No. 3, Hal.217-232. 

 

Hagget, P. 2001. Geography: A Global Synthesis. Pearson Education Limited: 

Harlow 

 

Johnston, R. 2003. Geography and the social science. Dalam Holloway, L., Rice, 

S.P., dan Valentine, G. (Eds.). Concepts in Geography (Hal. 51-72). Sage 

Publications: London 

 

Knox, P. dan Agnew, J. 1994.The Geography of the World Economy (2nd Ed.). 

Arnold: London 

 

Lee, S.F. dan Ko, A.S.O. 2000. Building balanced scorecard with SWOT analysis, 

and implementing “Sun Tzu’s the art of bussines management strategies” 

on QFD methodology. Journal of Managerial Auditing. Hal.68-76. 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

308 
 

Leonataris, Citra. 2012. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan 

Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi.Tesis .Institut Pertanian Bogor. 

 

Todaro, M.P. 2000. Economic Development, Seventh Editions. Addition Wesley 

Longman, Inc: New York, 

 

Saragih, PJ. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. 

Ghalia Indonesia: Jakarta  

 

Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. PT. 

Ghalia Indonesia: Jakarta. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 

 

Wijaya, Bayu. Dan Atmanti,Hastarini. Analisis Pengembangan Wilayah dan 

Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan Di Kota Salatiga. 

Universitas Diponogoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

309 
 

VARIASI MUSIM DAN KONDISI HIDROLOGI TELUK 

 

 Widya Prarikeslan  

 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  

Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat 

 

 

Abstrak: Teluk merupakan muara dari sungai-sungai yang berada di 

sekitarnya. Sungai–sungai ini membawa limbah-limbah dari darat 

yang dapat mengganggu ekosistem teluk. Variasi musim dan 

transportasi massa air yang bersalinitas tinggi dari samudera cukup 

memainkan peranan dalam mempengaruhi kondisi hidrologi perairan. 

Pada musim hujan pertumbuhan konsentrasi klorofil-a  sangat 

dipengaruhi oleh fosfat dan nitrat, sedangkan pada musim kering 

konsentrasi klorofil-a mempunyai korelasi yang tinggi dengan suhu 

yang berkaitan dengan tingginya intensitas cahaya pada musim kering. 

Suhu yang tinggi menyebabkan konsentrasi klorofil-a juga semakin 

banyak. 

Kata Kunci: Teluk, Hidrologi 

 

PENDAHULUAN 

Teluk merupakan salah satu perairan yang terpenting, baik secara ekologis 

maupun ekonomis. Secara ekologis dapat menopang kehidupan biota laut  dan 

secara ekonomis merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan dan 

pemerintah berupa objek wisata. Hampir 90% penduduk daerah ini adalah nelayan 

yang kehidupan sehari-harinya adalah menangkap ikan di perairan tersebut (P2O 

LIPI, 1998). Teluk merupakan  perairan pesisir yang terletak agak menjorok 

kedarat, sehingga perairan ini menjadi kompleks dengan masuknya bermacam-

macam limbah baik dari  industri maupun dari rumah tangga yang berada disekitar 

perairan ini.  

Menurut Damar, A (2003) jika limbah yang masuk tidak berlebihan dapat 

meningkatkan habitat laut dengan masuknya nutrient-nutrien yang sangat 

dibutuhkan untuk pertumbuhan zooplankton dan fitoplankton sebagai makanan 

ikan dan jika limbah tersebut dalam jumlah yang sangat besar dapat menimbulkan 

pencemaran pada perairan, dimana ikan-ikan akan berpindah ke perairan yang 

belum tercemar sehingga ikan-ikan di teluk  menjadi berkurang, sedangkan ikan-

ikan yang sudah masuk ke teluk  akan mati karena adanya perebutan oksigen 

antara zooplankton, fitoplankton dan ikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggal 

disekitar teluk semakin meningkat dengan berbagai aktivitas diatasnya, sehingga 

limbah yang masuk ke teluk  pun semakin banyak karena pada umumnya 

masyarakat mengalirkan limbahnya ke sungai yang bermuara ke taluk. Semakin 

banyak limbah yang masuk ke teluk, menyebabkan teluk ini menjadi tercemar. 
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Beberapa aktivitas penduduk yang dapat membuat teluk  tercemar adalah 

semakin banyaknya buangan limbah pertanian berupa pupuk kimiawi dan 

beberapa macam pestisida untuk intensifikasi pertanian, buangan limbah domestik 

berupa semua jenis limbah hasil pembuangan rumah tangga (termasuk rumah 

tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan 

dan rumah sakit) dan  limbah cucian. Ikan semakin banyak jika limbah yang 

masuk ke teluk  sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan 

jika telah melebihi standar baku mutu maka dapat menyebabkan kematian masal 

ikan. Berkurangnya ikan di teluk menyebabkan pendapatan  nelayan juga akan 

berkurang.  

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba menjelaskan beberapa 

hal yang dapat mengganggu keadaan ekosistem pada sebuah perairan yang dapat 

juga mengurangi pendapatan para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari 

hasil penangkapan ikan disebuh teluk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teluk merupakan muara dari sungai-sungai yang berada di sekitarnya. 

Sungai–sungai ini membawa limbah-limbah dari darat yang dapat mengganggu 

ekosistem teluk. Hal ini tercermin dari hasil penelitian kondisi kimia, fisika dan 

biologi yang dilakukan oleh beberapa instansi maupun Perguruan Tinggi antara 

lain yaitu P2O LIPI, BAPEDALDA DKI Jakarta.  Arinardi (1978) menyatakan 

bahwa curah hujan ternyata membawa pengaruh yang sangat besar terhadap 

keadaan hidrologi perairan teluk, yang pada akhirnya mempengaruhi pula 

kandungan plankton perairan ini.  

Suryaso (1995) menyatakan bahwa variasi musim dan transportasi massa air 

yang bersalinitas tinggi dari Samudera Pasifik cukup memainkan peranan dalam 

mempengaruhi kondisi hidrologi teluk, sedangkan kandungan dan pola sebaran 

zat hara lebih banyak dipengaruhi oleh proses pelarutan yang berasal dari darat 

terangkut melalui sungai. Secara umum pencemaran di  teluk sangat dipengaruhi 

oleh sungai-sungai yang bermuara ke teluk. Melalui proses dinamika pantai  

pencemaran akan disebarkan ke badan air. Curah hujan  sangat mempengaruhi 

besarnya debit sungai (LAPI ITB, 2001). Curah hujan yang tinggi akan berakibat 

kepada pemasokan limbah dari daratan kota dan sekitarnya yang semakin banyak 

(Razak H, 2003).  

Damar (2003 dan 2004) menyatakan bahwa konsentrasi nutrien tidak hanya 

bersumber dari 3 sungai besar,  tetapi disepanjang garis pantai banyak sungai-

sungai lainnya yang bermuara ke teluk  yang menerima limbah-limbah hasil 

aktifitas industri dan aktifitas masyarakat yang mengakibatkan tingginya 

konsentrasi nutrien di teluk. Arifin (2004) menyatakan bahwa konsentrasi nutrien 

dipengaruhi oleh  musim. Konsentrasi nutrien selalu tinggi di dekat sungai dan 

menurun kearah laut lepas. Tingginya konsentrasi nutrien menyebabkan plankton 

yang tumbuh subur.  
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Pertumbuhan plankton dalam jumlah besar ini menyebabkan terganggunya 

ekosistem di teluk sehingga dapat berdampak buruk sekali  bagi pemerintahan 

maupun masyarakat. Ini terlihat dengan terganggunya objek wisata dikarenakan 

adanya red tide, kematian masal ikan, dan berbagai penyakit yang membahayakan 

masyarakat sekitar teluk (Tempo, 23/06/2004). Kelimpahan fitoplankton lebih 

tinggi pada musim kering dibanding musim hujan (Susana T, 1998).  Kadar zat 

hara, kecerahan dan oksigen terlarut melewati nilai ambang batas baku mutu 

untuk kehidupan biota laut yang di tetapkan dalam Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (Razak H, 2004).    

Ekosistem 

Ekosistem adalah suatu unit fungsional dari berbagai ukuran yang tersusun 

dari bagian-bagian yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik), yang saling 

berinteraksi (Nybakken, 1992).  Interaksi ini sangat dipengaruhi oleh arus 

turbulensi, transfer bahan anorganik ke organik oleh fotosintesis dan sebaliknya 

dari bahan organik ke anorganik oleh proses dekomposisi. Komponen abiotik 

adalah energi matahari, nutrien dan air. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat 

menyediakan energi dan menghasilkan molekul organik yang kompleks tanpa 

adanya energi sinar matahari atau tanpa adanya serangkaian bahan makanan 

anorganik, diantaranya yang paling penting adalah nitrat dan fosfat (Nybakken, 

1992). 

Kesehatan Ekosistem 

Kesahatan ekosistem adalah keadaan ekosistem dimana terjadinya beberapa 

perubahan sehingga memungkinkan sebahagian lebih baik dan sebahagian lain 

mungkin menjadi lebih buruk. Kesehatan ekosistem ditandai dengan adanya 

struktur dan fungsi dari suatu ekosistem, struktur meliputi species dan populasi 

sedangkan fungsi terdiri dari aliran energi dan material dari ekosistem tersebut 

(Coates.B, et.al, 2002). Menurut Costanza (1992 dalam Boesch and Paul, 2001) 

terdapat 3 komponen dari kesehatan ekosistem yang dapat dihitung yaitu vigor, 

organization dan resilience (V-O-R). Vigor adalah produktivitas dari ekosistem, 

organization merupakan perbedaan dan persamaan dari  species.  Dapat dilihat 

secara komplek di daerah tropik, sedangkan  resilience adalah kemampuan 

ekosistem untuk mempertahankan dan melawan segala macam tekanan. Jadi 

kesehatan ekosistem menurut Costanza (1992 dalam Boesch and Paul, 2001) 

adalah peningkatan  produktivitas dimuara sungai yang dihasilkan dari eutrofikasi,  

sehingga terjadi pertumbuhan biota yang sangat cepat. Pertumbuhan biota yang 

sangat cepat ini dipicu oleh aktifitas manusia didarat yang mengalirkan limbahnya 

kesungai, hingga menghasilkan suatu lingkungan dengan konsentrasi nutiren yang 

melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga kesehatan 

ekosistem dimuara sungai menjadi memburuk (Boesch. DF and Paul JF, 2001). 

Dengan meninjau kesehatan ekosistem secara tidak langsung kita telah mungukur 

kualitas airnya. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas air: 
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1. Oksigen terlarut 

Oksigen adalah  salah satu gas yang ditemukan terlarut pada perairan. Kadar 

oksigen terlarut di perairan alami bervariasi bergantung pada suhu, salinitas, 

turbulensi air dan tekanan atmoster. Kadar oksigen berkurang dengan semakin 

meningkatnya suhu, ketinggian/ altitude dan berkurangnya tekanan atmosfer 

(Effendi, 2000). 

 

2. Kecerahan   

Kecerahan merupakan indikator tambahan dalam penelitian ini, karena 

kecerahan merupakan faktor pemicu untuk tumbuh dan berkurangnya klorofil-

a. Kecerahan bergantung pada warna dan kekeruhan. Nilai kecerahan dengan 

menggunakan satuan meter yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, 

waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi. 

 

3. Konsentrasi klorofil-a 

Klorofil-a merupakan indikator dasar dalam penelitian ini, karena dari 

klorofil-a kita langsung dapat mengetahui kondisi kesehatan ekosistem di 

suatu perairan, dimana semakin banyak konsentrasi klorofil-a maka kesehatan 

ekosistem semakin buruk. Klorofil-a merupakan bagian dari fitoplankton yang 

mempunyai zat hijau daun. Fitoplankton berbentuk sel tunggal, koloni atau 

rangkaian sel. Sebahagian besar fitoplankton dapat melakukan fotosintesis 

(produksen primer) yang merupakan mangsa dari zooplankton atau hewan 

lainnya. Proses fotosintesis yang dilakukan fitoplankton sangat bergantung 

pada konsentrasi klorofil-a atau zat hijau daun yang terdapat dalam 

fitoplankton. Fitoplankton di laut umumnya didominasi oleh diatom, 

dioflagellata, coccolithophore dan criptomonas (Nybakken, 1992). 

Pertumbuhan plankton akan berbeda pada saat musim hujan dan musim panas. 

Pada saat musim hujan pertumbuhan fitoplankton sangat banyak di banding 

pada musim panas.  Konsentrasi klorofil-a dan nitrat sangat tinggi pada musim 

hujan dibanding musim panas. Secara umum konsentrasi nutrien akan besar 

saat musim hujan dibanding musim panas, curah hujan yang tinggi secara 

langsung menimbulkan efek terhadap petumbuhan fitoplankton (Susanna and 

Yanagi, 2002).  Beban nutrien dan sirkulasi nitrogen sangat penting untuk 

peningkatan konsentrasi klorofil-a di Teluk Jakarta. Peningkatan suplai bahan 

organik ke perairan menyebabkan stimulasi perkembangbiakan tanaman air 

dan berkurangnya nilai guna perairan yang dikenal dengan eutrofikasi (Damar, 

2004). 

 

4. Nitrat 

Nitrat (NO3) adalah bentuk nitrogen utama bagi pertumbuhan tanaman dan 

alga. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil, yang dihasilkan 

dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi yang 

merupakan proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat adalah proses 

penting dalam siklus nitrogen. Nitrifikasi berlangsung pada kondisi aerob. 

Parameter yang mempengaruhi nitrifkasi  

a. Pada kadar oksigen terlarut < 2 mg/l, reaksi akan berjalan lambat. 
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b. Nilai pH optimun bagi proses nitrifikasi adalah 8 dan 9. Pada pH <6, 

reaksi akan berhenti. 

c. Bakteri yang melakukan nitrifikasi cendrung menempel pada sedimen dan 

bahan padatan lain. 

d. Kecepatan pertumbuhan bakteri nitrifikasi lebih lambat daripada bakteri 

heterotrof, sehingga apabila pada perairan banyak terdapat bahan organik 

maka pertumbuhan bakteri heterotrof akan melebihi bakteri nitrifikasi. 

e. Suhu optimum bagi proses nitrifikasi adalah 20-25C. Kecepatan 

nitrifikasi berkurang pada suhu kurang atau lebih dari kisaran tersebut.    

5. Fosfat  

Di perairan ditemukan unsur fosfat dalam bentuk bebas sebagai elemen, tetapi 

dalam bentuk anorganik yang terlarut dan organik berupa partikulat. Fosfat 

adalah bentuk fosfat yang di manfaatkan oleh tumbuhan. Karakteristik fosfat 

sangat berbeda dengan unsur-unsur utama lainnya yang merupakan penyusun 

biosfer karena fosfor tidak terdapat di atmosfer. Selain keberadaan fosfat yang 

relatif sedikit pada kerak bumi dan  mudah mengendap fosfat juga merupakan 

unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan  alga sehingga unsur ini 

menjadi faktor pembatas bagi tumbuhan dan alga akuatik dan sangat 

mempengaruhi tingkat produktifitas perairan. 

Contoh di perairan Teluk Jakarta  

Tabel 1. Korelasi Multivariabel 

 T S pH CER DO P N CHL 

T - 0.37 0.16 0.24 0.19 0.53 0.35 0.24 

pH - - - -0.53 -0.18 0.12 0.25 0.11 

CER - - - - -0.08 -0.51 -0.92 -0.72 

DO - - - - - -0.53 -0.13 -0.59 

P - - - - - - 0.81 0.90 

N - - - - - - - 0.95 

Sumber: Prarikeslan, (2006) Pengolahan data sekunder. 

Keterangan: 

T  : Suhu;    

CER : Kecerahan 

P  : Fosfat;   

N  : Nitrat 

CHL : Konsentrasi klorofil-a) pada musim hujan. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

314 
 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa korelasi yang kuat antara nitrat (0.95), fosfat 

(0,90) dengan konsentrasi klorofil-a pada musim hujan. Dimana semakin banyak 

nitrat dan fosfat maka konsentrasi klorofil-a juga menjadi lebih banyak. 

Konsentrasi nitrat, fosfat dan konsentrasi klorofil-a yang tinggi menyebabkan 

kecerahan menjadi berkurang. Pada musim hujan pertumbuhan konsentrasi 

klorofil-a sangat dipengaruhi oleh keberadaan nitrat dan fosfat. 

Tabel 2. Korelasi Multivariabel Pada Musim Kering . 

 T S pH CER DO P N CHL 

T - -0.64 0.12 0.66 0.08 0.38 0.39 0.85 

pH - - - -0.31 -0.18 -0.61 -0.26 -0.98 

CER - - - - 0.59 0.15 -0.26 0.53 

DO - - - - - 0.77 -0.69 -0.19 

P - - - - - - 0.39 0.32 

N - - - - - - - -0.20 

 Sumber: Prarikeslan (2006) Pengolahan Data Sekunder. 

Keterangan:  

T  : Suhu;    

CER : Kecerahan 

P  : Fosfat;   

N  : Nitrat 

CHL : Konsentrasi klorofil-a) pada musim kering 

Tabel 2 menunjukkan pada musim kering sangat sedikit nutrien yang masuk, 

konsentrasi klorofil-a mempunyai korelasi yang tinggi dengan suhu yang 

berkaitan dengan tingginya intensitas cahaya pada musim kering. Suhu yang 

tinggi menyebabkan konsentrasi klorofil-a juga semakin banyak. Disamping itu 

konsentrasi klorofil-a pada musim kering dipengaruhi juga oleh adanya sisa-sisa 

nutrien pada musim peralihan I dan suhu yang tinggi, suhu tinggi dapat 

meningkatkan metabolisme dan respirasi klorofil-a dengan korelasi 0.85 .  

Pencemaran 

Perkembangan besar sedang terjadi di wilyah pesisir, sejalan dengan 

interaksi global dunia yang sedang terbuka, perannya sebagai titik perhubungan 

ekonomi menjadi terasa. Berkembangnya berbagai kepentingan itu membuat laut 

dan wilayah pesisir menerima beban yang berat akibat pembangunan yang tidak 

terkendali, tidak teratur, serta tanpa mempergunakan teknologi yang tepat. Beban 

lingkungan tersebut berupa kerusakan lingkungan yang terutama diakibatkan 

karena pencemaran, degradasi fisik habitat penting (mangrove, terumbu karang, 

rumput laut dan estuari), over eksploitasi sumber daya alam.  
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Sekian banyaknya penyebab kerusakan lingkungan laut dan pesisir, 

pencemaran merupakan faktor yang paling penting. Hal ini disebabkan karena 

pencemaran tidak saja dapat merusak atau mematikan manusia yang 

memanfaatkan biota atau perairan yang tercemar. Selain itu pencemaran juga 

dapat menurunkan nilai estetika perairan laut dan pesisir yang terkena 

pencemaran. Pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat 

energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/ atau fungsinya (LAPI  ITB, 

2001). Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pencemaran laut (LAPI ITB, 

2001): 

1. Erosi dan sedimentasi, sebab utamanya adalah penggundulan hutan di daerah 

hulu, penambangan pasir di sungai-sungai dan laut, erosi pantai, 

pengembangan daerah pantai tanpa mengindahkan kaidah dinamika pantai. 

2. Aktivitas pertanian, misalnya penggunaan pestisida 

3. Limbah kota, misalnya hasil buangan penduduk, hotel, perkantoran dan lain-

lain. 

4. Minyak, akibat pemeliharaan bangunan di pelabuhan, anjungan minyak lepas 

pantai, dan pencucian kapal di luat, serta akibat kecelakaan kapal tanker 

5. Pengoperasian PLTU, yang mengakibatkan temperatur perairan menjadi tinggi 

6. Buangan hasil industri, dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 

pencemaran kawasan industri yang tidak teratur, berbaunya pemukiman dan 

kawasan industri akibat perencanaan tata kota yang kurang baik, serta tidak 

tersedianya fasilitas pengolah limbah pada kawasan industri. 

Salah satu penyebab tingginya laju pencemaran lingkungan perairan pesisir 

dan laut adalah karena adanya anggapan bahwa perairan pesisir dan laut merupkan 

tempat pembuangan limbah dari berbagai kegiatan manusia termasuk kegiatan 

industri. Beban pencemaran ini cendrung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini 

terlihat dengan semakin banyaknya kawasan perairan yang telah mengalami 

tingkat pencemaran tinggi. Pada masa yang akan datang, laju pencemaran tersebut 

akan semakin mengancam keberlanjutan sumberdaya laut bila tidak dikelola 

secara baik. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang sangat mendesak untuk 

melakukan upaya antisipasi terhadap pencemaran laut, baik berupa pencegahan 

dan pengendalian terhadap pencemaran laut, dan perbaikan lingkungan. 

Aktifitas Manusia dan Pencemaran  

Beragamnya aktifitas manusia di perkotaan dan sekitarnya menimbulkan 

permasalahan bagi lingkungan perkotaan itu sendiri. Manusia yang cendrung 

bergerak secara langsung maupun tidak langsung telah ikut mempengaruhi 

keadaan lingkungan hidupnya. Karena kegiatan manusia yang meningkat dan 

jumlah penduduk yang terus bertambah maka mulailah manusia mengganggu atau 

menggunakan sumberdaya alam sebagai sumber energi dan hara sehingga 

aktivitas manusia ini akan mengganggu sistem energi dan sistem hara dalam 

lingkungan. Lingkungan juga mempunyai potensi untuk menyembuhkan kembali 
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sistemnya apabila gangguan tersebut tidak melebihi potensi penyembuhan diri 

dari lingkungan, sedangkan bila potensi dilampaui maka mulai terjadi masalah 

lingkungan karena kualitasnya akan menurun bahkan sampai rusak dan tak dapat 

diperbaiki kembali atau lingkungan telah tercemar. Pencemaran dilingkungan 

pesisir dan laut dilakukan manusia dengan berbagai cara, yaitu aktivitas didarat 

dan dilaut. Percemaran dari aktivitas di daratan (LAPI ITB, 2001) terdiri dari: 

1. Penebangan hutan yang dapat mengakibatkan erosi dan sedimentasi di suatu 

tempat. 

2. Pengerukan 

3. Buangan limbah industri, pencemaran oleh industri disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain: penataan ruang industri yang kurang teratur, perluasan kota 

yang masuk ke kawasanindustri menyebabkan berbaurnya pemukiman dengan 

kawasan industri, tidak tersedianya pengolah limbah, kesadaran akan bahaya 

limbah industi yang masuk kurang, kemampuan daya dukung sungai-sungai 

sangat terbatas dan musim kemarau yang mengakibatkan debit ait sangat 

rendah. 

4. Buangan limbah pertanian berupa pupuk kimiawi dan berbagai macam 

pestisida untuk intensifikasi pertanian. 

5. Buangan limbah domestik berupa semua jenis limbah yang berasal dari 

aktifitas penduduk seperti limbah buangan rumah tangga, limbah cucian dan 

sebagainya. Buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari 

industri melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat 

ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit.  

6. Buangan limbah padat 

7. Konversi lahan mangrove dan lamun 

Limpasan Air Hujan dan Buangan dari Sungai 

Limpasan air hujan dan buangan dari sungai seringkali mengandung nutrien 

yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan fitoplankton. Hal ini bisa berasal dari 

limbah irigasi dengan elemen beragam (Ca, Zn, Pb, Cd, Cl, PO4), limbah pupuk 

(fosfat dan nitrogen). Pengaruh utama yang sering muncul akibat fenomena 

tersebut: (1) Lumpur yang menyebabkan terkuburnya organisme benthal, 

menyulitkan ikan untuk makan dan bernafas; (2) Turunnya konsentrasi oksigen 

terlarut. (3) Munculnya organisme patogen, (4) Pertumbuhan hebat dari plankton 

dan alga (blooming), (5) Bioakumulasi toxic, pestisida, (6) Akumulasi racun pada 

sedimen. 

Jenis-Jenis Bahan Pencemaran 

Pencemaran dapat menyebabkan dampak negatif yang begitu luas, tidak 

hanya pada kesehatan manusia, juga terhadap kehidupan biota, sumberdaya dan 

kestabilan ekosistem laut dan nilai guna lainnya dari ekosistem laut yang 

disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh pembuangan bahan-

bahan atau limbah. Jenis-jenis bahan pencemaran yang dapat mencemari perairan 

(Purnomohadi N, 2001) adalah buangan rumah tangga (kotoran manusia, sisa-sisa 
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makanan dll), pestisida, bahan anorganik, buangan radioaktif (jatuhnya debu 

radioaktif dan bocoran PLTN), minyak bumi, bahan kimia organik, sampah 

organik industri, buangan militer, deterjen, benda padat (sandal plastik bekas, 

kemasan pembungkus dari palstik, botol bekas, dll) dan bahan-bahan lembam dan 

hasil pengerukan pasir ( lumpur, endapan dan pasir).   

Deterjen dalam arti luas adalah bahan yang digunakan sebagai pembersih, 

termasuk sabun cuci piring alkali dan cairan pembersih. Definisi yang lebih 

spasifik dari deterjen adalah bahan pembersih yang mengadung senyawa 

petrokimia atau surfaktan lainnya. Surfaktan merupakan bahan pembersih utama 

yang terdapat di dalam deterjen. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih 

terus berkembang dalam 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan deterjen 

mempunyai efisiensi pembersihan yang baik, terutama jika digunakan di dalam air 

sadah atau kondisi lainnya yang tidak menguntungkan bagi sabun biasa (LAPI 

ITB) .   

PENUTUP 

Kesimpulan 

Terlaksananya kegiatan ini sangat bermanfaat baik itu bagi masyarakat 

maupun pemerintah daerah, dengan berkurangnya pencemaran laut sehingga 

terlihat pantai yang indah dan bersih dari berbagai kotoran baik itu sampah 

maupun kotoran manusia dan hewan. Bagi pemerintah dengan bersihnya pantai 

dan laut maka semakin banyak wisatawan yang datang baik itu  lokal maupun 

mancanegara, sedangkan bagi masyarakat dapat meningkatnya pendapatan 

nelayan dengan semakin banyaknya keberadaan ikan di teluk . Ikan semakin 

banyak jika limbah yang masuk ke teluk sesuai dengan bakumutu yang ditetapkan 

oleh pemerintah dan jika telah melebihi standar bakumutu maka dapat 

menyebabkan kematian masal ikan. Pada musim hujan pertumbuhan konsentrasi 

klorofil-a sangat dipengaruhi oleh fosfat dan nitrat, sedangkan pada musim kering 

konsentrasi klorofil-a mempunyai korelasi yang tinggi dengan suhu yang 

berkaitan dengan tingginya intensitas cahaya pada musim kering. Suhu yang 

tinggi menyebabkan konsentrasi klorofil-a juga semakin banyak. 

Dalam rangka melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, 

identifikasi proses dinamika ekosistem dan pertumbuhan fitoplankton, zona 

tingkat kesuburan, degradasi ataupun kerusakan dapat dijadikan masukan bagi 

pihak yang berwenang dalam mengembangkan dan mengambil kebijaksanaan 

dalam pengelolaan tataguna lahan dan pengelolaan hasil buangan limbah di 

sekitar teluk seperti: budi daya perikanan, pariwisata, pemeliharaan alur 

pelayaran, dan pelestarian ekosistem perairan pesisir. Selanjutnya, diharapkan 

hasil studi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pesisir teluk  dan masyarakat 

pada umumnya. 
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Saran  

Permasalahan limbah yang masuk ke teluk bukan semata karena aktivitas 

masyarakat diatasnya melainkan dapat disebabkan juga semakin banyaknya 

industri besar yang mengalirkan langsung limbahnya ke teluk. Untuk itu 

diharapkan pemerintah dan instansi terkait lainnya dapat meninjau dan 

menyelidiki lagi limbah-limbah yang dialirkan ke teluk, ini apakah sesuai dengan 

baku mutu yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau telah melebihi batas baku 

mutu yang telah ditetapkan untuk perairan teluk. Jika telah melebihi batas baku 

mutu diharapkan lagi pemerintah bertindak tegas terhadap masyarakat maupun 

industri yang melanggar  peraturan yang ada. 
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PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN  

SUMBER DAYA ALAM SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN 

 

Surtani 

 

Staf Pengajar Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  

Universitas Negeri Padang, Padang-Sumatera Barat 

 

 

Abstrak: Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal 

dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, 

seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen 

abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan 

tanah.
 
Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, 

serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi 

sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara 

signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Peranan manusia 

dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu (1) Melakukan eksploitasi 

sumber daya alam secara tepat dan bijaksana terutama terhadap SDA 

yang tidak dapat diperbaharui, (2) Mengadakan penghijauan dan 

reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta untuk 

mencegah terjadinya erosi dan banjir, (3) Melakukan proses daur ulang 

serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke 

dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya, (4) 

Melakukan sistem pertanian secra tumpang sari atau multi kultur untuk 

menjaga kesuburan tanah, (5) Tanah pertanian yang miring dibuat 

sengkedan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan 

tanah yang mengandung humus, dan (6) Membuat peraturan, 

organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan 

keanekaan jenis makhluk hidup. Disini manusia adalah makhluk yang 

paling berhak mengatur, menata, dan memanfaatkan lingkungan sesuai 

dengan kebutuhannya.  Berkat kemampuan dalam hal berpikir dan 

bernalar, manusia dapat mengatur serta memanfatkan sumber daya 

alam hayati maupun non hayati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk kemakmuran hidup, 

kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia beserta kehidupan 

anak turunnya 

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Pemanfaatan SDA 
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PENDAHULUAN  

Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan 

dalam mempertahankan kehidupannya, namun terkadang kita berlebihan dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan 

mengalami gangguan. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan 

teknologinya. Kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat mengolah 

sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. 

Dalam pemanfaatan sumber daya diperlukan cara penggunaan teknologi yang 

tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak 

mengganggu lingkungan. 

Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan 

untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam ini merupakan sumber 

daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya sumber daya 

alam terbagi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui meliputi air, tanah, flora dan fauna. Sumber daya jenis ini apabila 

mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan maka keseimbangan 

ekosistem akan terganggu. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui itu contohnya barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti 

minyak bumi, batu bara, timah dan nikel. Kita harus menggunakan SDA ini 

seefisien mungkin. Hal ini disebabkan sumber daya ini baru akan terbentuk 

kembali setelah jutaan tahun kemudian. 

Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula 

yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Benda-benda 

yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan asalnya. 

Pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana misalnya pembuatan 

tempe, tahu dari bahan dasar kedelai. Pembuatan benda-benda yang memerlukan 

teknologi yang agak rumit. Misalnya, pembuatan kertas dari kayu, pembuatan 

kain, dan pembuatan barang-barang dari karet. Sumber daya alam yang diperlukan 

mempunyai keterbatasan dalam jumlah. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan 

sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.  

Sumber daya alam dan kehidupan manusia memiliki ketergantungan yang 

sangat erat. Kehidupan manusia tidak akan berjalan tanpa air, udara dan hasil 

hutan serta sumber daya alam lainnya. Begitupun  sebaliknya air, udara dan 

lainnya tidak dapat terjaga dan terlestarikan dengan baik apabila manusia tidak 

menggunakannya dengan bijaksana. Dalam pengelolaan sumber daya alam kita 

memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari pengganti sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui. 
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Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk 

hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan 

dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial 

tertentu disebut daya dukung lingkungan. Keberadaan sumber daya alam di bumi 

tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan 

berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus 

berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan 

pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional, 

seperti: (1) Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan 

hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara; (2) Menggunakan bahan 

pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran); (3) Mengembangkan metode 

penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang; dan (4) 

Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. 

PEMBAHASAN  

Menurut (Abdullah, 2007: 3), sumber daya alam adalah semua kekayaan 

berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam 

yang ada tidak hanya berupa komponen biotik (benda hidup), seperti hewan, 

tumbuhan, dan mikroorganisme, namun juga komponen abiotik (benda mati), 

contohnya minyak bumi, gas alam, berbagai macam jenis logam, air, dan juga 

tanah. Berkat kemampuan dalam hal berpikir dan bernalar, manusia dapat 

mengatur serta memanfatkan sumber daya alam hayati maupun non hayati untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara memanfaatkan sumber daya alam ini 

dilakukan lewat berbagai cara yang kesemuanya itu ditujukan untuk kemakmuran 

hidup, kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia beserta kehidupan anak 

turunnya. Manusia dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam lewat 

kemampuan yang dimilikinya, di samping ada kemanfaatannya bagi makhluk 

hidup tetapi juga ada sisi negatif yang muncul.  

Efek yang selalu mengiringinya adalah rusaknya sumber daya alam dan 

bahkan seringkali juga memusnahkan sumber daya alam flora maupun fauna serta 

manusia itu sendiri. Manusia yang dilengkapi dengan akal pikiran dan hati untuk 

memecahkan persoalan yang dihadapinya, sedangkan makhluk lainnya tidak 

dilengkapi akal pikiran. Manusia mampu memikirkan masa depan anak 

keturunannya.  Oleh sebab itu manusia dapat membuat perencanaan yang lebih 

baik untuk mempertahankan kehadirannya di muka bumi ini. 

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, PBB telah memiliki hukum dalam 

mengawasi pemanfaatan lingkungan dengan tujuan pertumbuhan pembangunan 

sekaligus sebagai pelestarian lingkungan. Di Indonesia sendiri hukum yang 

mengatur lingkungan hidup terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 

2009, Nomor 19 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2008, Nomor 23 Tahun 1997, dan 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam memahami sumberdaya alam 

ada dua pandangan yang umumnya digunakan. Pertama adalah perspektif 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
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Malthusian yang sering disebut juga pandangan pesimis. Dalam pandangan ini, 

resiko akan terkurasnya sumberdaya alam menjadi perhatian utama. Dengan 

demikian, dalam pandangan ini sumberdaya alam harus dimanfaatkan secara hati-

hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi atas 

sumberdaya alam untuk generasi mendatang. Pandangan kedua adalah pandangan 

eksploitatif.  Dalam pandangan ini dikemukakan bahwa sumberdaya alam 

dianggap sebagai mesin pertumbuhan yang mentransformasikan sumberdaya alam 

yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi di masa 

mendatang. Sumber daya alam merupakan inti dari pertumbuhan ekonomi.  Para 

ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sumberdaya alam diperlukan sebanyak-

banyaknya untuk mengakomodasi keperluan manusia sedangkan para pemerhati 

lingkungan memaknai pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan koridor dan 

tingkat kecukupan akan sumberdaya sampai pada kurun waktu yang tak terhingga. 

Sumberdaya alam strategis memiliki nilai jual yang luar biasa tinggi. Dari 

golongan kapitalis sangat berkepentingan untuk menguasai Sumber daya alam ini. 

 Globalisasi dijadikan topeng untuk menguasai sumberdaya alam.  Pengaruh 

legislasi yang sudah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang tak lagi dapat 

dijadikan salah satu perangkat dalam menertibkan aksi pemilik modal dalam 

eksploitasi. Prinsip pemanfaatan bahan-bahan alam, yaitu: 

1. Prinsip Ekoefisiensi 

Prinsip ekoefisiensi berarti melakukan proses produksi secara tepat atau hemat 

(efisien), sehingga menguntungkan secara ekonomi maupun 

lingkungan.  Proses produksi yang efisien tentunya memerlukan energi yang 

efisien juga.  Demikian pula materi dan limbah yang terbuang harus lebih 

sedikit, sehingga kebutuhan akan bahan bakupun berkurang.  Menurunya 

biaya produksi, tentunya akan meningkatkan keuntungan industri 

tersebut.  Keuntungan bukan hanya diperoleh oleh suatu perusahaan tetapi 

juga mengurangi dampak dari akibat limbah yang terbuang terhadap 

lingkungan.  Dengan demikian, ekoefisiensi adalah menejemen bisnis atau 

pengelolaan usaha yang memadukan efisinsi secara ekonomi dan efisiensi 

secara lingkungan. 

2. Prinsip Pemanfaatan Berkelanjutan 

Pemanfaatan berkelanjutan dimaksudkan agar pemanfaatan dan pengelolaan 

bahan alam tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin 

kelestarian bahan alam yang terkendali, lestari dan berkelanjutan.  Dengan 

cara demikian, pemanfaatan bahan alam tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan generasi saat ini tetapi menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi 

yang akan datang. 

3. Prinsip Kemakmuran, Keadilan dan Pemerataan 

Pemanfaatan bahan alam organik dan bahan alam anorganik dititikberatkan 

untuk kemakmuran rakyat berdasarkan atas keadilan dan 

pemerataan.  Pemanfaatan bahan alam tidak hanya boleh menguntungkan 
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seseorang atau sekelompok orang saja tetapi secara adil juga dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. 

 

4. Prinsip Rasionalisasi 

Prinsip Rasionalisasi adalah suatu pemanfaatan bahan alam yang rasional 

sesuai daya dukung bahan alam dan kemungkinan penggunaan bahan alam 

pengganti (subsitusi) pemanfaatan yang berlebihan atau boros akan 

mengurangi kemungkinan generasi yang akan dating dapat menikmati bahan 

alam yang sama.  Karena itu dalam pemanfaatan bahan alam diperlukan 

perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar.  Selain itu 

diupayakan untuk mencari bahan alam pengganti (bahan alam alternatif), 

sehingga tidak hanya tergantung pada bahan alam tertentu.  Sebagai contoh 

bahan bakar minyak dapat dikurangi pemanfaatannya dengan 

mengembangkan bahan alam energi dari radiasi matahari, tanama (bioenergi) 

dan lain-lain. 

5. Prinsip Penggunaan Tata Ruang  

Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk bahan 

alamnya. Tata ruang yang benar adalah tata ruang yang memperhatikan 

kondisi bahan alam yang berbeda-beda tersebut.  Dengan cara demikian, maka 

bahan alam dapat dimanfaatkan secara optimal karena didasarkan pada 

keadaaan bahan alamnya masing-masing.  Sebagai contoh lahan-lahan yang 

subur sebaiknya diutamakan pemanfaatannya untuk pertanian bukan 

pemukiman atau industri.  Pertimbangannya lahan yang subur tentu akan 

memberikan hasil yang lebih baik. 

6. Prinsip Keseimbangan Daya Dukung Lingkungan 

Bahan alam mempunyai keterbatasan, baik bahan alam yang dapat 

diperbaharui maupun bahan alam yang tidak dapat diperbaharui, dalam 

mendukung aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya.  Karena itu, 

dalam pemanfaatan bahan alam tersebut harus memperhatikan keserasian dan 

kelestarian daya dukung lingkungan.  Daya dukung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan 

mahkluk hidup lain. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa peranan manusia terhadap perubahan keadaan 

bumi sangat besar. Masyarakat memiliki peranan penting terhadap perubahan 

keseimbangan ekologi bumi karena manusia merupakan makluk yang dominan 

secara ekologik dengan populasi terbanyak. Masyarakat melakukan pemanfaatan 

sumber daya alam atas dasar bertahan hidup. Selain untuk memenuhi segala 

kebutuhannya, yang menjadi alasan masyarakat melakukan kegiatan eksploitasi 

bumi yaitu karena tuntutan gaya hidup (life style). Semakin meningkatnya era 

modernisasi, maka semakin tinggi keinginan masyarakat memenuhi kebutuhan 
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gaya hidup. Dengan begitu semakin tinggi pula manusia mengeruk segala sumber 

daya alam yang terkandung pada bumi. 

Rekomendasi 

Melihat kondisi lingkungan kita sekarang ini, maka harusnya kita sadar akan 

pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan ekologi lingkungan. Strategi 

dengan membangun energi alternatif seperti etika atau tindakan yang diambil 

tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan 

manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan 

menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita.  Hal 

ini memerlukan pembiasaan diri menyadari hubungan manusia dengan lingkungan 

bahwa manusia bertugas menjaga lingkungan seperti yang telah dipaparkan demi 

menjaga kelangsungan manusia itu sendiri dimasa yang akan datang. 

Etika lingkungan yang sebaiknya digunakan adalah etika ekologi dalam 

yang berkesinambungan antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. 

masyarakat dituntut untuk tidak hanya memanfaatkan tetapi juga melestarikan 

alamnya. Karena tanpa adanya atau dengan rusaknya sumber daya alam akan 

merugikan ekosistem itu sendiri termasuk manusia. Dengan mengetahui etika 

lingkungan kita mampu menempatkan diri di lingkungan dan menjadikan diri 

lebih intim dalam melawan kerusakan lingkungan. Selain itu, alam memiliki 

fungsi sebagai penopang kehidupan. Untuk itu lingkungan patut dihargai dan 

diperlakukan dengan cara yang baik. Sehingga, setiap orang mempunyai hak 

untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai 

hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebaran 

dan produktifitas tanaman pangan di kawasan Kabupaten Tanah Datar. 

Penelitian dilakukan dengan metode diskriptif kuantitatif yaitu 

mendeskripsikan data-data hasil produksi pertanian tanaman pangan 

pangan  yang ada disetiap kecamatan yang ada di kabupaten tanah 

datar. Pemetaan dilakukan dengan program ArGIS sehingga 

didapatkan peta persebaran komuditas tanaman pangan. Dari peta 

tersebut dapat dianalisis komuditas apa yang menjadi unggulan dari 

masing-masing kecamatan untuk tanaman pangan dan faktor-faktor 

yang diduga menyebabkannya. Data yang digunakan adalah data 

produksi dan penyebaran tanaman pangan pada masing-masing 

kecamatan selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian  menunjukan 

persebaran komoditi tanaman pangan di Kabupaten Tanah Datar 

adalah sebagai berikut: (1) Tanaman padi dengan komuditi tertinggi 

dicapai oleh Kecamatan Sungai Tarap, Pariangan, Rambatan dan X 

Koto, rendah di Kecamatan Batipuh dan Lintau Buo, sedangkan 

kecamatan yang lainnya termasuk sedang, (2) Tanaman ubi jalar 

dengan komuditi tertinggi dicapai oleh Kecamatan Batipuh, tingkat 

sedang oleh Kecamatan Pariangan, dan tingkat rendah dimiliki  

kecamatan yang lain seperti Sungai Tarap, Lima Kaum,  Rambatan, 

Tanjung Emas, Sungayang dan lainnya, (3) Tanaman ubi kayu pada 

tingkat sedang dicapai oleh Kecamatan Sungai Tarap, sedangkan 

tertinggi oleh Kecamatan Rambatan dan kecamatan lainnya berada 

pada kategori rendah, (4) Kacang Tanah dengan kategori peringkat 

sedang diraih kecamatan Sungai Tarab, Pariangan dan Rambatan. 

Peringkat tertinggi diraih Kecamatan Batipuh, dan kecamatan lain 

berada pada kategori rendah, (5) Jagung dengan peringkat sedang oleh 

Kecamatan Salimpaung dan Sungai Tarap, peringkat tinggi oleh 

Kecamatan Rambatan dan kecamatan lain tergolong kategori rendah. 

Kata Kunci : Pola Persebaran, Tanaman Pangan 
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PENDAHULUAN 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan dalam menopang 

perekonomian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini bisa saja terjadi karena 70% 

penduduknya bergerak pada bidang pertanian, baik pertanian tanaman pangan, 

perkebunn, perikanan maupun peternakan. Sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura merupakan salah satu sub sektor unggulan daerah. Berdasarkan Data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 

terlihat bahwa kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura cukup besar, 

yaitu 37,79%. Tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

adalah mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan. Hal 

ini memberikan makna bahwa pembangunan tanaman pangan harus dapat 

bergerak untuk memberikan tambahan produksi tanaman pangan nasional secara 

terus menerus seiring dengan perubahan lingkungan strategis (baik internal 

maupun eksternal).  

Secara matematis, perwujudan produksi tanaman pangan yang cukup dan 

berkelanjutan harus memperhatikan aspek jumlah (kuantitas), aspek mutu 

(kualitas), dan aspek cadangan (buffer stok), baik untuk kebutuhan pangan, pakan, 

energi maupun kebutuhan lainnya. Secara teknis, perwujudan produksi yang 

cukup dan berkelanjutan dipengaruhi dua hal yaitu produksi (supply) dan 

kebutuhan (demand). Kedua hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

bersentuhan pada kedua aspek ini. Secara tematik, perwujudan produksi tanaman 

pangan yang cukup dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui perluasan areal 

tanam dan peningkatan produktivitas melalui penerapan budidaya tanaman 

pangan yang tepat dan berkelanjutan. Berbagai langkah untuk mendorong kedua 

hal tersebut yaitu (1) Optimalisasi lahan eksisting, (2) Pencetakan lahan baru 

(sawah dan/atau kering), (3) Perbaikan teknologi budidaya dengan berbagai 

stimulan dan pola pendekatan, (4) Penanganan daerah serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT), dan dampak perubahan iklim (DPI), serta (5) 

Penanganan hasil produksi pada saat pasca panen. 

Jenis komoditi unggulan tanaman pangan di kabupaten ini adalah padi, 

jagung, kacang tanah,  ubi kayu, ubi jalar, kedele serta kacang tanah. Sedangkan 

komoditi hortikultura adalah cabe, bawang daun, tomat, wortel, terung, bawang 

merah, kubis, buncis, sawi dan kentang, komoditi hortikultura lainnya adalah 

buah-buahan diantaranya adalah sawo, alpokat, durian, rambutan dan pisang. Pada 

saat sekarang belum ada informasi tentang pernyebaran komuditas tanaman 

pangan dan holtikultura di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. 

Penyebaran komuditas ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bisa mengetahui 

apa komuditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura untuk setiap kecamatan 

yang ada disini. 
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KAJIAN  PUSTAKA 

Peran Strategis Subsektor Pangan   

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah mewujudkan masyarakat 

pertanian sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan jangka panjang (2005 - 2025) 

sektor pertanian diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 

pertanian dengan sasaran sebagai berikut: (1) Terwujudnya sistem pertanian 

industrial yang berdayasaing, (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, 

(3) Terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, (4) 

Terhapusnya masyarakat pertanian dari kemiskinan dan tercapainya pendapatan 

petani US$2500/kapita/tahun. Dalam konteks pembangunan nasional pada waktu 

Ialu, sektor pertanian termasuk di subsektor TPH yang dipandang sebagai 

pendukung bukan sebagai mesin penggerak perekonomian. Sebagai sektor 

pendukung maka sektor pertanian diposisikan sebagai (1) Pemasok bahan 

kebutuhan pangan dan bahan baku industri berharga murall; (2) Pengendali 

stabilitas harga, dan (3) Pemasok tenaga kerja murah.        

Usaha pertanian dipandang sebagai kegiatan yang berorientasi pacta 

peningkatan produksi yang tidak responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan 

keragaannya lebih banyak dipengaruhi teknologi dan keadaan alam. Kondisi 

perekonornian makro maupun sektor riil dipandang tidak terkait erat terhadap 

sektor pertanian, sehingga kebijakan makro pada umumnya tidak berpihak pada 

pembangunan pertanian. Hal inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan 

melemahnya kemampuan pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi, 

sehingga Indonesia saat ini kembali menghadapi masalah pangan yang sangat 

serius seperti pada akhir tahun 1960an. Pendekatan ini harus segera diubah dan 

menempatkan kembali pertanian sebagai sektor penghela ekonomi. Subsektor 

tanaman pangan dan hortikultura menempati posisi strategis dalam menghadapi 

tantangan global yang telah diuraikan dimuka. Dalam era reformasi ini peran 

strategis tersebut tetap melekat dan malahan dirasakan sebagai suatu keharusan 

untuk berperan digaris depan dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.  

Subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan penghasil bahan 

makanan pokok. Sementara itu, ketahanan pangan merupakan prasyarat utama 

bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Dalam kondisi 

perekonomian global maupun domestik yang tidak stabil maka ketahanan pangan 

yang paling mantap ialah melalui pencapaian swasembada bahkan surplus 

merupakan upaya untuk memantapkan ketahanan nasional dalam menghadapi 

tantangan global. Subsektor tanaman pangan dan hortikultura tetap menempati 

posisi penting dalam perekonomian nasional.  
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Lebih daripada itu, subsektor ini memiliki keunggulan khas dari sektor-

sektor lain dalam perekonomian: (1) Produksi tanaman pangan dan hortikultura 

berbasis pada sumberdaya domestik sehingga kandungan impornya rendah dan 

relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian ekstenal; (2) Produksi 

tanaman pangan dan hortikultura berbasis pada sumberdaya alam sehingga relatif 

lebih tangguh menghadapi  gejolak ekonomi makro domestik, seperti gejolak 

moneter, nitai tukar maupun fiskal. Dengan demikian, upaya mempertahankan 

dan meningkatkan peranan subsektor tanaman pangan dan hortikultura dalam 

perekonomian nasional merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan 

ketahanan ekonomi. Kehilangan hasil ini perlu ditekan dalam upaya peningkatan 

produksi melalui perbaikan teknologi panen dan pasca panen; (3) Sebagian besar 

produk pertanian masih berkualitas rendah yang memperlemah  daya saing produk 

baik di pasar dalam negeri ataupun sektor. Pembinaan bagi peningkatan kualitas 

dan standardisasi produk pertanian dapat dipandang sebagai kegiatan yang dapat 

meningkatakan nilai tambah daya saing produk; (4) Penggunaan produk tanaman 

pangan dan hortikultura semakin beragam, tidak saja untuk makanan langsung dan 

ekspor tetapi juga bahan baku industri dan pakan ternak. Diversifikasi penggunaan 

produk mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk olahan 

pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan perputaran roda 

perekonomian nasional; (5) Insentif investasi dalam kegiatan agribisnis belum 

mencukupi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi dan 

besarnya resiko dibidang agribisnis. Apabila diberikan kompensasi atas resiko 

yang berkaitan dengan sifat-sifat alamiah produk pertanian yang mempunyai 

tingkat ketergantungan tinggi terhadap alam, musim, volumius dan mudah rusak; 

maka minat investasi dibidang pertanian dapat meningkat; (6) Pemanfaatan 

teknologi padat modal dan mekanisme pertanian sampai saat  ini belum 

sepenuhnya  dilakukan karena adanya keinginan agar subsektor tanaman pangan 

dan hortikultura atau sektor pertanian pada umumnya menyediakan lapangan kerja 

yang banyak. Hal ini menyebabkan produktivitas dan pertumbuhan sektor 

pertanian rendah. Kebijakan ini perlu dirubah agar mampu menjadi sektor andalan 

dan penggerak pembangunan . 

Arah Pembangunan Subsektor Pangan dan Hortikultura  

Program pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah 

sebagai berikut : (1) Memposisikan kembali sektor pertanian sebagai  sektor 

andalan dan mesin  penggerak pembangunan ekonomi nasional untuk mendukung 

tumbuh kembangnya sektor ekonomi lainnya; (2) Menempatkan keberpihakan 

pasta petani untuk memberdayakan masyarakat petani sebagai subyek 

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

ketahanan nasional; (3) Mengoperasionalkan sistem agribisnis sebagai suatu 

pendekatan pembangunan agar terwujud keterpaduan dalam pembangunan dan 

berkembangnya  perekonomian wilayah. 

Tujuan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dapat diuraikan 

sebagai berikut: (1) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani nelayan, (2) 

Meningkatkan ketahanan pangan nasional, (3) Menghasilkan produk-produk 
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pertanian yang berdaya saing tinggi untuk  mengisi pasar domestik dan ekspor, (4) 

Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan  

berusaha yang efisien dibidang agribisnis, dan (5) Meningkatkan kemandirian 

petani nelayan dan pemberdayaan lembagaan  serta prasarana pertanian 

Ketahanan horlikultura dicirikan oleh ketersediaan komoditas horlikultura 

yang mencukupi serta manajemen produksi yang lidak renlan lerhadap perubahan-

perubahan kondisi alam yang tidak bersahabat maupun perubahan ekonomi. 

tercakup di dalamnya kemampuan untuk memenuhi secara konsisten dan kontinyu 

kebuluhan konsumsi masyarakat Indonesia dan pasokan bahan baku industri serta 

kebutuhan pasar regional dan internasional. Disamping jumlah pasokan pasar-

pasar tersebut juga menetapkan standar mutu tertentu. Oleh karena ilu untuk 

menghasilkan produk hortikultura dengan jumlah dan mutu sesuai permintaan 

pasar, pembangunan sub sektor hortikultura ditempuh melalui pengembangan 

sentra-sentra agribisnis hortikultura. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan data-

data hasil produksi pertanian tanaman pangan pangan dan holtikultura yang ada 

disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pemetaan dilakukan 

dengan program ArGIS sehingga didapatkan peta persebaran komuditas pertanian. 

Dari peta tersebut dapat dianalisis komuditas apa yang menjadi unggulan dari 

masing-masing kecamatan untuk tanaman pangan dan holtikultura. Untuk melihat 

persebaran produksi tanaman pamgan dan holtikultura maka data produksi pada 

masing-masing kecamatan dipetakan dengan program GIS sehingga didapatkan 

persebaran komuditas tanaman pangan dan holtikultura untuk Kabupaten Tanah 

Datar. Dari peta dapat dilakukan analisis lanjutan untuk melihat komuditas apa 

yang menjadi unggulan untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tanah Datar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan Iklim dan Produktivitas Pertanian 

Jenis komoditi unggulan tanaman pangan di kabupaten ini adalah padi, 

jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kedele serta kacang tanah. Sedangkan 

komoditi hortikultura adalah cabe, bawang daun, tomat, wortel, terung, bawang 

merah, kubis, buncis, sawi dan kentang, komoditi hortikultura lainnya adalah 

buah-buahan diantaranya adalah sawo, alpokat, durian, rambutan dan pisang. 

Berikut ini akan digambarkan penyebaran sentra produksi komoditi padi dan 

palawija Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 seperti Tabel 1 di bawah ini: 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

331 
 

Tabel 1. Sentra Produksi Komoditi Tanaman Padi dan Palawija untuk Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2010 

No Komoditi Wilayah Sentra Produksi 

1. Padi Seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar 

2. Jagung 
Rambatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Batipuh, Tanjung 

Baru 

3. 
Kacang 

Tanah 
Batipuh, Pariangan, Sungai Tarab 

4. Ubi Kayu Rambatan, Sungai Tarab, Lintau Buo Utara 

5. Ubi Jalar Pariangan, Batipuh, Sungai Tarab, Sungayang, Lima Kaum 

6. Kedelai Padang Ganting, Tanjung Emas, Batipuh, Salimpaung 

7. Kacang Hijau Padang Ganting, Tanjung Emas 

 

Beberapa komoditi tanaman pangan selama tahun 2010 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 2. Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2006-2010 (dalam ton) 

No Komoditi 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Padi 215.873 230.095 228.383 232.607 242.120 

2. Jagung 14.212 15.110 15.646 17.704 24.419 

3. Ubi Kayu 24.546 12.249 12.249 10.043 12.947 

4. Ubi Jalar 13.135 12.149 12.149 19.222 16.455 

5. Kedelai 41 52 38 46 45 

6. 
Kacang 

Tanah 
1.518 1.187 1.769 1.798 2.497 

 

Dari keenam jenis komoditi tanaman pangan, produksi ubi jalar pada tahun 

2010 mengalami penurunan karena adanya penurunan luas tanam. Tanaman 

pangan yang selalu mengalami kenaikan untuk produksinya adalah tanman 

jagung. Tanaman padi mengalami penurunan produksi hanya pada tahun 2008, 

sedangkan pada tahun lainnya selalu mengalami kenaikan. Tanaman ubi 

kayumengalami penurunan drastis pada tahun 2007. Penurunan ini bisa terjadi 

karena berkurangnya lahan untuk tanaman ubi kayu. Sedangkan ubi jalar dan 

kedelai mengalami naik turun untuk produksinya. Kacang tanah hanya mengalami 
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turun pada tahun 2007 sedangkan tahun berikutnya selalu menigkat produksinya. 

Variasi naik turunnya produksi masing-masing tanaman tersebut tentu saja tidak 

bisa terlepas dari faktor-faktor yang ikut mendukungnya termasuk kondisi fisik 

lahan, pengolahan dan budi daya tanamnya, serta konversi lahan untuk tanaman 

tersebut. Untuk lebih jelasnya bagaimana persebaran tanaman pangan untuk 

masing-masing kecamatan tersebut dapat dilihat pada peta dibawah ini: 

 
Gambar 1. Pesebaran Tanaman Padi di Kabupaten Tanah Datar 

Tanaman padi tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah 

Datar. Berdasarkan data produksi tahun 2011, maka kecamatan yang termasuk 

berproduksi tinggi untuk tanaman padi terdapat pada beberapa kecamatan yakni X 

Koto, pariangan, Sungai Tarab, dan Rambatan. Kecamatan Salimpaung, 

Sungayang, Tanjung Emas, Lintau Buo, Lima Kaum, Batipuh Selatan, dan 

Padang Ganting berada pada kategori sedang, sedangkan Batipuh dan Lintau Buo 

berada pada kategori rendah. 
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Gambar 2. Persebaran Tanaman Ubi Jalar di Kabupaten Tanah Datar 

Kecamatan Batipuh termasuk kategori tinggi untuk produksi ubi jalar, Untuk  

Kecamatan Pariangan produksi ubi jalar pada tahun 2011 tergolong sedang, 

sedangkan kecamatan lainnya tergolong rendah. Berdasarkan hasil, terlihat ubi 

kayu merata termasuk rendah produksinya pada tahun itu. Produksi ubi kayu 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 3. Persebaran Tanaman Ubi Kayu di Kabupaten Tanah Datar 

Kecamatan Rambatan termasuk kategori tinggi untuk produksi ubi kayu, 

Untuk  Kecamatan Sungai Tarab produksi ubi kayu pada tahun 2011 tergolong 

tinggi, sedangkan kecamatan lainnya tergolong rendah. Nyata terlihat ubi kayu 

merata termasuk rendah produksinya pada tahun itu. Produksi kacang tanah dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4. Persebaran Tanaman Kacang Tanah di Kabupaten Tanah Datar 

Kecamatan Batipuh termasuk kategori tinggi untuk produksi kacang tanah. 

Untuk  Kecamatan Sungai Tarab, Pariangan, dan Rambatan produksi kacang 

tanah pada tahun 2011 tergolong tinggi, sedangkan kecamatan lainnya tergolong 

rendah. Nyata terlihat kacang tanah unggul di 3 kecamatan tersebut. Produksi 

jagung dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5. Persebaran Tanaman Jagung di Kabupaten Tanah Datar 

Dari beberapa peta diatas tentang persebaran komoditi tanaman pangan, 

maka bisa diuraikan bahwa (1) Tanaman padi dengan komuditi tertinggi dicapai 

oleh Kecamatan Sungai Tarap, pariangan, Rambatan dan X Koto. Pada tingkat 

rendah pada Kecamatan Batipuh dan Lintau Buo sedangkan kecamatan yang 

lainnya termasuk sedang, (2) Tanaman Ubi Jalar dengan komuditi tertiggi dicapai 

oleh Kecamatan Batipuh dan tigkat sedang adalah Kecamatan Pariangan. 

Sedangkan untuk tingkat rendah dimiliki oleh kecamatan yang lain seperti Sungai 

Tarap, Lima Kaum, Rambatan, Tanjung Emas, Sungayang dan lainnya, (3) 

Tanaman ubi kayu dengan komuditi pada tingkat sedang dicapai oleh Kecamatan 

sungai tarap, sedangkan untuk tertinggi oleh kecamatan Rambatan dan Kecamatan 

lainnya berada pada kategori rendah, (4) Kacang Tanah dengan kategori peringkat 

sedang diraih kecamatan Sungai Tarab, Pariangan dan Rambatan. Sedangkan 

untuk tertinggi diraih Kecamatan Batipuh, dan kecamatan lain berada pada 

kategori rendah, (5) Jagung dengan peringkat sedang diperoleh oleh Kecamatan 

Salimpaung dan Sungai Tarap, sedangkan untuk peringkat tinggi diperoleh oleh 

Kecamatan Rambatan dan kecamatan lain tergolong kategori rendah, sedangkan 

penyebaran tanaman pangan untuk kabupaten tanah datar dapat dilihat pada peta 

dibawah ini.   
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Gambar 6. Persebaran Komoditi Pertanian di Kabupaten Tanah Datar 

Dari peta diatas dapat diuraikan bahwa kecamatan yang termasuk unggul 

untuk penanaman tanaman pangan adalah Kecamatan Sungai Tarap dimana 

kecamatan ini paling banyak komoditi tanaman pangannya yakni padi, jagung, ubi 

ayu dan ubi jalar. Sedangkan kecamatan yang hanya memiliki satu komuditas padi 

saja yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Lintau Buo dan X Koto. Kecamatan lain 

cukup merata dalam memproduksi tanaman pangan 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:  

1. Penyebaran tanaman pangan bervariasi di setiap kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tanah Datar, tanaman padi ditanam merata disemua kecamatan. 

Tanaman jagung tersebar di Kecamatan Tanjung baru, Batipuh, Sungai Tarab, 

Rambatan, dan Salimpaung. Tanaman ubi kayu di Kecamatan Rambatan, 

Sungai Tarap, Lintau Buo Utara, ubi jalar di Sungai Tarab, Sungayang, dan 

Lima Kaum. Kacang tanah di Tanjung Emas dan Pariangan, sedangkan 

tanaman kedelai di Batipuh dan Tanjung Emas. 
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2. Persebaran komoditi tanaman pangan antara lain: (1) Tanaman padi dengan 

komuditi tertinggi dicapai oleh Kecamatan Sungai Tarap, pariangan, 

Rambatan dan X Koto. Pada tingkat rendah pada Kecamatan Batipuh dan 

Lintau Buo sedangkan kecamatan yang lainnya termasuk sedang, (2) Tanaman 

ubi jalar dengan komuditi tertiggi dicapai oleh Kecamatan Batipuh dan tigkat 

sedang adalah Kecamatan Pariangan, sedangkan untuk tingkat rendah dimiliki 

oleh kecamatan yang lain seperti Sungai Tarap, Lima Kaum,  Rambatan, 

Tanjung emas, sungayang dan lainnya, (3) Tanaman ubi kayu dengan 

komuditi pada tingkat sedang dicapai oleh Kecamatan Sungai Tarap, 

sedangkan untuk tertinggi oleh Kecamatan Rambatan dan kecamatan lainnya 

berada pada kategori rendah, (4) Kacang tanah dengan kategori peringkat 

sedang diraih Kecamatan Sungai Tarab, Pariangan dan Rambatan, sedangkan 

untu tertinggi diraih Kecamatan Batipuh, dan kecamatan lain berada pada 

kategori rendah, (5) Jagung dengan peringkat sedang diperoleh oleh 

Kecamatan Salimpaung dan Sungai Tarap, sedangkan untuk peringkat tinggi 

diperoleh oleh Kecamatan Rambatan dan kecamatan lain tergolong kategori 

rendah. Perubahan kondisi iklim tersebut terlihat berdampak juga kepada 

penurunan produksi pertanian sehingga diperlukan suatu model pertanian yang 

menguntungkan petani yaitu model pertanian tekno-ekologis. 
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Abstract: This research aims to know the impact of mining iron ore Mineral 

of the Earth PT. Royalties against (1) the protected forest Area suffered 

deforestation (2) water quality Stem Pulakek based on test parameter TSS, 

BOD, COD and around the mining site, at Kenagarian Pulakek, Sub-district 

Pauh Duo,Regency Solok Selatan.This type of research is descriptive and 

quantitative approach, with a case study research methods. Data analysis 

techniques to determine water quality Stem Pulakek is done through the 

analysis of the test of labor.From the results of the mapping through the 

interpretation of satellite images use google earth in using program 

mapping arcview 3.2 show has happened deforestation conservation with a 

broad 54,18 Ha or 54 % of total vast mining. The strategy and the efforts 

can be done to minimize damage preserved forest occurring due to 

industrial pursuits mining by means of standard: (1) applying strategic 

environmental study RTRW district Solok Selatan years 2011-2031 ( 2 ) no. 

41 in 1999 maketh act as the legal basis the policy of granting permission to 

any mining industry (3 ) apply PP no. 28 / 2008 on the regional landscaping 

plan national.  

Keywords: Forest, Mining, Mapping 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah kaya dengan sumber daya alam bermacam-

macam, baik sumber daya yang dapat diperbaharui maupun  tidak dapat 

diperbaharui. Sumber daya dalam mempunyai fungsi sebagai penyangga 

perikehidupan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi, 

agar dapat menjamin pembangunan nasional berkelanjutan. Indonesia juga 

merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu 

meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas alam, batubara dan lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan umum bahwa 

mineral yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Allah SWT. 
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Di Indonesia hampir di setiap pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa, 

Sulawesi, dan Papua) banyak ditemukan bijih besi, emas, mangan dan mineral 

lainnya.Pertambangan biji besi selain dapat menunjang sektor perekonomian 

masyarakat (yang rata-rata berpenghasilan rendah disekitar lokasi pertambangan 

tersebut), juga dapat mendatangkan dampak yang negatif pula terhadap 

lingkungan disekitar lokasi aktivitas penambangan tersebut. Salah satu dampak 

langsung yang dirasakan masyarakat yakni terdapatnya kerusakan hutan serta 

pencemaran air sungai yang terdapat di sekitar permukiman warga. Salah satu 

perusahaan penambangan biji besi yang beroperasi di Kabupaten Solok Selatan 

tepatnya di Kenagarian Pulakek adalah PT. Royalti Mineral Bumi. Kedatangan 

perusahaan pertambangan bahkan pada tahap ekplorasi seringkali menimbulkan 

harapan yang sangat tinggi bagi masyarakat, baik dalam bentuk penyerapan 

tenaga kerja maupun ketersediaan infrastruktur. Penebangann hutan untuk 

membuka akses jalan menuju lokasi pertambangan merupakan salah satu indikasi 

terjadinya perusakan hutan (lindung) serta pola penambangan yang dilakukan 

dengan cara terbuka oleh perusahaan mengakibatkan terjadinya alih fungsi 

terhadap hutan itu sendiri. Hal ini selain dapat mengganggu stabilitas ekosistem 

hutan juga sangat bertentangan dengan  amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 pasal 38 tentang Kehutanan dikatakan bahwa dilarang melakukan 

penambangan dengan pola penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
 

Sebagaimana diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan kawasan hutan 

lindung adalah kawasan hutan yang mempuyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Indikasi lain terjadinya 

kerusakan lingkungan dalam hal ini pencemaran terhadap air sungai yang berada 

di lokasi penambangan juga sangat penting untuk diketahui, karena aktivitas 

penambangan yang dilakukan dengan pola terbuka memungkinkan terjadinya 

pemanfaatan sungai sebagai tempat penyaluran limbah atau material sisa hasil 

penambangan baik secara langsung maupun tidak langsung, pentingnya 

mengetahui terjadi atau tidaknya pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas 

penambangan biji besi sangat berguna bagi kelangsungan hidup warga yang 

berdomisili disekitar lokasi. Karena sungai berperan penting sekali terhadap 

kelangsungan hidup masyarakat di sekitar lokasi penambangan, pemanfaatan 

sungai oleh warga pada umumnya untuk keperluan mandi, cuci dan kakus. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan di 

kenagarian Pulakek Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Metode 

analisis data dilakukan dengan metode teknik overlay peta pertambagan, 

kehutanan dan data citra google earth.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan interpretasi citra satelit 

dan pengujian kualitas air sungai Batang Pulakek yang berada di lokasi 

penambangan maka di dapatlah hasil penelitian diantaranya, wilayah hutan 

lindung yang mengalami penggundulan di lokasi pertambangan biji besi PT. 

Royalti Mineral Bumi di Kenagarian Pulakek, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten 

Solok Selatan. Didapatlah luas hutan yang mengalami penggundulan yaitu seluas 

54,149 Ha dari total 100 Ha luas pertambangan telah mengalami kerusakan akibat 

aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

 

 

Gambar 1. Hasil Overlay Peta Kawasan Hutan dan Peta Pertambangan serta Data  

Satellite Google Earth 
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Dari hasil temuan dilapangan dan pemetaan melalui interpretasi data dari 

satellite google earth yang diolah dengan menggunakan program Arcview 3.2 

menunjukan bahwa hutan lindung yang masuk lokasi penambangan biji besi di 

Kenagarian Pulakek, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan telah 

mengalami penggundulan dengan luas 54,18 Ha atau sekitar 54% dari total luas 

tambang. Terjadinya penggundulan hutan lindung dilokasi pertambangan tentu 

sangat tidak baik terhadap keberlangsungan daya dukung lingkungan terhadap 

kawasan hutan lindung yang mana dalam hal ini hutan lindung yang berada dalam 

lokasi penambangan biji besi, karena sebagaimana yang diketahui fungsi hutan 

lindung sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta 

memelihara kesuburan tanah. Untuk meminimalisir agar kejadian yang sama tidak 

terjadi terhadap kawasan hutan lindung lainnya di Kabupaten Solok Selatan, maka 

diperlukan langkah-langkah serta strategi dan upaya untuk mencegah kegiatan 

industri yang berada di dalam kawasan hutan lindung sebagai berikut: 

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Solok Selatan 

Tahun 2011-2031 

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kabupaten Solok 

Selatan Tahun 2011-2031, dijelaskan bahwasanya pengendalian terhadap 

kawasan hutan (lindung) sangat penting sekali demi keberlangsungan terhadap 

upaya perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Upaya yang 

harus di lakukan agar hal-hal negative tidak diinginkan terjadi maka harus 

diselaraskan dengan upaya-upaya pencegahan sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam KLHS Kabupaten Solok Selatan yakni: 

a. Ketentuan pelarangan kegiatan perladangan pada lereng sangat curam 

(>40%) untuk menghindari bahaya erosi dan longsor. 

b. Peningkatan intensitas upaya penghijauan kembali (reboisasi) lahan DAS 

baik di Zona TNKS maupun lahan milik masyarakat oleh-oleh Pihak 

terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan. 

c. Penetapan kawasan-kawasan dengan kelerengan >40% di luar kawasan 

Hutan Lindung menjadi hutan lindung 
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Gambar 1. Hutan Lindung dalam Lokasi Tambang 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

Salah satu upaya dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan yaitu dengan 

menerapkan serta mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur 

oleh perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 pasal 38 dikatakan; bahwa penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan 

didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Selanjutnya 

dikatakan bahwa dilarang melakukan penambangan dengan 

polapenambangan terbuka di kawasan hutan lindung. 
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Gambar 2. Penambangan Biji Besi PT. Royalti Mineral Bumi dengan Pola 

Penambangan Terbuka 

 

3. Peraturan pemerintah Nomor 26. Tahun 2008 Tentang RTRW 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional disebutkan beberapa strategi yang berbasis pada 

daya dukung lingkungan. Adapun strategi untuk pencegahan dampak negatif 

kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup 

diantaranya meliputi: 

a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup 

b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu 

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan 

atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya. 

d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk 

menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang 

e. Mengembangakan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi 

bencana di kawasan rawan bencana. 
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Gambar 3. Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Biji Besi di Kenagarian 

Pulakek, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan interpretasi data citra google earth yang diolah dengan 

menggunakan software Arcview 3.2 diketahui hutan lindung yang berada dalam 

lokasi penambangan biji besi PT. Royalti Mineral Bumi di Kenagarian Pulakek, 

Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan telah mengalami penggundulan 

dengan luas 54,18 Ha atau 54% dari total luas pertambangan. Strategi dan upaya 

yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerusakan hutan (lindung) yang terjadi 

akibat kegiatan indusrti pertambangan dapat dilakukan dengan menerapkan 

Standar Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Solok Selatan 

Tahun 2011-2031, menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai 

landasan hukum kebijaksanaan pemberian izin kepada setiap industri 

pertambangan, dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Saran 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait 

dalam hal ini dinas kehutanan untuk melakukan revisi kebijakan perizinan 

terhadap keberadaan pertambangan yang berada dalam lokasi hutan lindung 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 
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2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi kualitas air Batang 

Pulakek, Kenagarian Pulakek, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok 

Selatan. 
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Abstrak: Keberadaan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan 

Sumatera Barat, memungkinkan terjadinya fenomena mobilitas 

sirkuler (ulang alik) dari Kota Padang kedaerah  sekitarnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui fenomena mobilitas penduduk 

kewilayah bagian utara Kota Padang. Selain itu juga melihat pola 

pergerakan penduduk pada Hari Sabtu-Minggu dan hari kerja. Analisis 

berdasarkan analisis deskriptif dengan olahan data primer dan 

sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pelaku mobilitas paling 

banyak menggunkan sarana trasportasi kereta api dibandingkan 

dengan minibus, karena lebih efektif dan tepat waktu.  Dan daerah 

tujuan utama terbanyak adalah Kota Pariaman dan sekitarnya karena 

jarak tempuh yang dekat dan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan 

daerah lainnya, pola pergerakan terbanyak pada Hari Sabtu - Minggu 

dibandingkan dengan hari kerja.  

Kata Kunci: Mobilitas, Karakteristik Pelaku Mobilitas 

 

PENDAHULUAN 

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Pertambahan 

penduduk yang semakin pesat akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi 

negara, antara lain: tingginya angka pengangguran, tingginya angka kemiskinan, 

dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Permasalahan ini sejalan dengan 

pendapat Sembiring (1985) bahwa “Indonesia sebagai negara berkembang yang 

memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia mempunyai tiga masalah 

kependudukan yaitu (1) Pertambahan penduduk yang tinggi, (2) Penyebaran 

penduduk yang tidak merata, dan ( 3) Kualitas penduduk yang masih rendah. 

Beberapa ciri penduduk Indonesia di masa yang akan datang yaitu: (1) Penduduk 

yang makin sehat dan angka harapan hidup naik, (2) Penduduk akan bergeser ke 

usia yang lebih tua, (3) Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak, (4) 

Jumlah rumahtangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil, (5) 

Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi, (6) Masih tingginya 

pertumbuhan angkatan kerja, (7) Terjadi perubahan lapangan kerja. 
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Sumatera Barat secara administratif terdiri dari 19 kabupaten dan kota (12 

kabupaten dan 7 kota) dengan bentangan alam berupa pesisir pantai, dataran 

rendah, dataran tinggi dan hamparan perbukitan dan pegunungan. Hasil sensus 

penduduk menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang 

fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Sumatera Barat 

2.793.196 jiwa dan pada tahun 2010 mendekati dua kali lipat yaitu 4.846.909 juta 

jiwa. Berdasarkan data penduduk tahun 2010, Kota Padang merupakan kota 

dengan jumlah penduduk terpadat yaitu 833.562 jiwa atau 44% dari jumlah 

penduduk perkotaan di Sumatera Barat (Sumatera Barat dalam Angka,  2010). 

Kenyataan diatas memperlihatkan bahwa penduduk kota jauh lebih padat 

dibandingkan dengan penduduk kabupaten (identik desa), karena tingkat 

pertumbuhan penduduk kota lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk desa. 

Peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan regional 

tidak hanya berpengaruh pada volume dan arahan dari pergerakan penduduk 

regional, tetapi juga terhadap volume dan arah gerak penduduk nonpermanen. 

Dari hasil penelitian tentang mobilitas penduduk di Indonesia (Hugo,1973) 

terlihat bahwa frekuensi mobilitas penduduk nonpermanen jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan mobilitas permanen. Besarnya kekuatan sentripental 

(kekuatan yang mengikat penduduk untuk tetap di daerah asal) dan sentrifugal 

(kekuatan yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerah asal) di 

beberapa wilayah hampir sama, sehingga satu sama lain saling bertentangan. 

Pergerakan penduduk merupakan salah satu usaha manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan mencari dan menemukan sesuatu yang baru 

(innovative migration) atau mempertahankan apa yang telah dimiliki 

(conservative migration). Pergerakan penduduk terjadi dari suatu tempat menuju 

tempat lain karena perbedaan insentif sosial dan ekonomi, yaitu perbedaan intensif 

antara wilayah asal dengan wilayah tujuan. Jumlah dari pergerakan penduduk di 

suatu wilayah akan berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di 

wilayah tersebut. Dimana daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk 

umumnya daerah pusat pemerintahan yang mengalami pertumbuhan ekonomi, 

daerah pusat ibukota kabupaten atau provinsi serta daerah-daerah yang ada 

disekitranya yang dapat dijangkau dengan sarana transportasi.  

Saat ini Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 

dengan jumlah penduduk 5.389.418 pada tahun 2015 dan sebagai kota terpadat, 

menunujukkan adanya gejala pergerakan penduduk setiap harinya keluar dari 

daerah administrasi untuk berbagai hal dengan didukung sarana transportasi yang 

sudah baik. Sehingga masyarakat cenderung untuk bolak-balik ketempat kerja dan 

aktivitas lainnya dalam satu hari. Ini menunjukkan adanya pergerakan penduduk 

setiap hari yang nantinya akan terlihat fenomena mobilitas yang terjadi. Dengan 

demikian perlu diketahui bagaimana fenomena mobilitas penduduk (ulang alik) 

Kota Padang pada hari kerja dan akhir pekan (Sabtu - Minggu) menuju arah utara 

dari Kota Padang.   
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KAJIAN PUSTAKA 

Mobilitas Penduduk  

Menurut Mantra (2003) pergerakan penduduk (mobilitas) merupakan suatu 

gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju wilayah lain dalam priode 

waktu tertentu yang teridi dari mobiltas permanen dan non permanen. Daerah-

daerah yang dituju pada umumya adalah daerah perkotaan yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi dan daerah pusat pemerintahan seperti daerah ibukota 

kabupaten atau provinsi. Pola keruangan terbentuk karena adanya berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh penduduk baik individual, kelompok maupun 

lembaga yang terkait dengan aspek rutin (routine activity), kegiatan terlembaga 

(institutional activity), dan kegiatan menyangkut organisasi (organization of 

process). 

Mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk 

permanen dan mobilitas penduduk nonpermanen. Perbedaan antara mobilitas 

permanen dan nonpermanen terletak pada ada atau tidaknya niat untuk bertempat 

tinggal menetap di daerah tujuan bukan lamanya setiap perpindahan. Apabila 

seseorang pindah ke daerah lain tetapi sejak semula bermaksud kembali ke desa 

asal, maka perpindahan tersebut dapat diaggap sebagai sirkulasi dan bukan 

migrasi. Mobilitas penduduk terbagi atas: (1) Mobiltas vertikal, disebut juga 

perubahan status, contohnya adalah status pekerjaan dari bidang pertanian ke 

bidang non pertanian; (2) Mobilitas Psikis, terjadinya perubahan ada aspek psikis 

seseorang karena suatu sebab; (3) Mobilitas horizontal/ geografis, merupakan 

gerak (movement) penduduk melintasi batas teritorial tertentu dalam periode 

tertentu, hingga kini belum ada kesepakatan wilayah atau teritorial dan waktu 

tersebut termasuk di dalamnya lamanya waktu niatan untuk menetap di daerah 

tujuan (Suasti, 2006). 

Mobilitas Sirkuler 

Menurut Lee (1976), terjadinya mobilitas sirkuler disebabkan oleh: (1) 

Faktor sentripental (kekuatan yang mendorong dan kekuatan yang mengikat 

tinggal di desa): a) Jalinan persaudaraan/ kekeluargaan diantara warga desa sangat 

erat, b) Sistem goro pada masyarakat (Gemeninschaft), c) Penduduk yang sangat 

terikat pada tanah pertanian, d) Masyarakat terikat kepada daerah tanah 

kelahirannya. b) Perbaikan prasarana Transportasi , hal ini membawa perubahan 

dari mobilitas permanen ke mobilitas  non permanen atau dari mondok ke nglaju.  

c) Faktor sentrifugal, dimana kesempatan kerja di sektor formal dan informal di 

daerah tujuan. Menurut Suharsono (1978), proses urbanisasi di Indonesia tidak 

diikuti oleh perluasan lapangan kerja di kota. Sebagai akibatnya para pendatang 

bekerja disektor informal dengan upah yang rendah dan tidak menentu. Tingginya 

biaya hidup dikota para migran lebih memeilih tetap tinggal di sesanya, dan nglaju 

setiap harinya. Bagi para migran yang mondok di kota, umumnya mereka mondok 

sendiri, dan keluarga tetap tinggal di desa.  
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Di dalam pergerakan mobilitas sirkuler terkait dengan interaksi keruangan. 

Interaksi kerungan terjadi karena adanya keinginan masyarakat akan kebutuhan. 

Kebutuhan masyarakat akan pergerakan ini dapat dibagi atas: 

1. Kebutuhan berupa barang (prasarana, sarana, barang-barang modal, bahan 

baku dan barang konsumsi) 

2. Kebutuhan berupa jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, pemerintah, 

perlindungan hukum, dan keamanan. 

Menurut Daldjoeni (1997), dalam interaksi keruangan berdasarkan jenisnya terjadi 

berupa: 

1. Interaksi keruangan ekonomis, misalnya yang terdapat antara penjual 

dan pelanggan di atas. 

2. Interaksi keruangan politik: bayangakan rumitnya tata kerja dikalangan 

pendukung partai-partai tertentu disuatu wilayah menjelang pemilu 

3. Interaksi keruangan sosial: kegiatannya tentu saja lebih yang bercorak 

murni kemasyarakatan, seperti gerakan KB dan hidup hemat. 

4. Interaksi keruangan manusia-lingkungan: di sini dibahas misalnya relasi 

manusia dengan atmosfer, relasinya dengan persediaan bahan mentah, 

ralasinya dengan kota sebagai suatu lingkungan binaan dengan sebutan 

sinis ”gurun beton. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunkan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan gabungan (mixed method) responden sekaligus menjadi informan 

dalam penelitian . Pengambilan data dilakukan dengan cara primer dan sekunder 

(Branner,1996). Data primer diambil dengan metode random sampling melalui 

wawancara langsung dengan beberapa penumpang, kereta api dan minibus, sopir 

dan agen minibus yang ditemui pada saat penelitian, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari jumlah penjualan tiket kereta api dan minibus di Kota Padang. 

Wilayah sampel penelitian adalah beberapa stasiun kereta api dan pool minibus 

yang menuju arah utara dari Kota Padang Sumatera Barat dengan sampel 

penelitian yaitu penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Kota Padang. 

Waktu penelitian dilaksanakan tanggal tanggal 5 – 6 November 2016 (sabtu - 

minggu) dan 8 – 9 November 2016 (hari kerja).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Pelaku Mobilitas 

1. JenisTtransportasi  

Berdasarkan  hasil penelitian, diketahui bahwa karakteristik pelaku mobilitas 

ulang alik sering melakukan mobilitas ke utara Kota Padang untuk beberapa 

keperluan dengan menggunkan trasportasi kereta api dan minibus baik pada 

hari kerja dan Hari Sabtu-Minggu. Gambaran tersebut terlihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 1. Jenis Transportasi Pelaku Mobilitas 

No 
Jenis 

Transportasi  

Jumlah Penumpang 

(Sabtu- Minggu)  

Jumlah 

Penumpang (Hari 

Kerja) Jumlah  % 

Orang % Orang % 

1 Kereta Api  1887 60.79 683 22.00 2570 82.80 

2 Mini Bus  386 12.44 148 4.77 534 17.20 

Jumlah  3104 100 

 Sumber: Analisis data sekunder 2016 

 

Tabel 1 menujukkan bahwa jenis trasportasi paling banyak yang digunakan 

oleh pelaku mobilitas adalah kereta api sebesar 82.80%. Faktor yang 

meyebabkan banyaknya penggunaan kereta api adalah akses sangat mudah 

dan tepat waktu. Sedangkan alternatif lain yang digunakan oleh masyarakat 

dalam melakukan mobilitas adalah minibus sebesar 17.20%. Berdasarkan hasil 

olahan data, karakteristik penumpang dibedakan atas hari sabtu - minggu dan 

hari kerja. Untuk keberangkatan dengan kereta api sabtu - minggu paling 

banyak yaitu 60.79% dan hari kerja sebesar 22%. Banyaknya keberangkatan 

Hari Sabtu - Minggu disebabkan oleh masyarakat yang pergi berwisata ke 

daerah tujuan dan sekitarnya (Pariaman). Kemudian masyarakat yang 

menggunakan minibus juga terbanyak juga pada Sabtu - Minggu yaitu 12.44% 

dan hari kerja 4.77%.  Penelitian tersebut sesusi dengan pendapat yang 

dikemukan oleh Whyne-Hammond (dalam Daljoeni, 1996: 2006) dimana 

meningkatnya pelayanan transportasi kota yang memudahkan orang untuk 

bertempat tinggal jauh dari tempat bekerjanya dan bertambahnya penduduk 

suburban, sehingga menyebabkan terjadilah dua arus penduduk baru dari dari 

kota-desa dan desa-kota. 

 

2. Tujuan  

Tujuan mobiltas penduduk menujukkan arah mobilitas penduduk Kota Padang 

menuju utara terlihat pada Tabel 2. Hasil olahan data di atas menujukkan, 

daerah tujuan mobilitas dikelompokkan menjadi empat kawasan. Mobilitas 

ulang alik penduduk diketegorikan  menjadi dua; Sabtu - Minggu dan hari 

kerja.  Kota Pariaman dan sekitarnya adalah tujuan terbesar mobilitas 
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penduduk yaitu 62.92% (hari sabtu minggu) dan 23.13% (hari kerja). 

Kemudian Pasaman Barat dan sekitarnya dengan persentase 5.38% pada 

Sabtu-Minggu dan 1.93% pada hari kerja, dan tujuan paling sedikit adalah 

Lubuk Basung dan sekitarnya yaitu 1.68% pada sabtu-minggu dan 0.48% pada 

hari kerja.  

 

Tabel 2. Tujuan Mobiltas Penduduk ke Arah Utara Kota Padang 

No Tujuan  

Jumlah Penumpang 

Sabtu-Minggu  Hari Kerja 

Jumlah   % Jumlah   % 

1 
Pariaman, Padang Pariaman 

dan sekitarnya  1953 62.92 718 23.13 

2 Lubuk Basung dan sekitarnya 52 1.68 15 0.48 

3 Padang panjang, Bukittinggi, 

Payakumbuh dan sekitarnya  101 3.25 38 1.22 

4 Pasaman Barat dan sekitarnya  167 5.38 60 1.93 

  Jumlah  2273 73.23 831 26.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Data Primer, 2016 

Gambar 1. Pola atau Arah Mobilitas Kota Padang 

3. Waktu dan Jarak 

Kunjungan yang dilakukan pelaku mobilitas ulang  alik adalah bolak balik 

dalam satu hari karena dipengaruhi oleh jarak tempuh menuju daerah tujuan. 
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Dengan jarak tempuh minimal satu jam dan maksimal empat jam. Keadaan ini 

sesuai dengan pendapat Mantra, (1978) bahwa  pergerakan penduduk 

(mobilitas) merupakan suatu gerak penduduk yang melintasi batas wilayah 

menuju wilayah lain dalam priode waktu tertentu. Daerah-daerah yang dituju 

pada umumya adalah daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan 

ekonomi dan daerah pusat pemerintahan seperti daerah ibukota kabupaten atau 

provinsi. Pola keruangan terbentuk karena adanya berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh penduduk baik individual, kelompok maupun lembaga yang 

terkait dengan aspek rutin, kegiatan terlembaga, dan kegiatan menyangkut 

organisasi. Pola atau arah mobilitas terlihat pada Gambar 1. 

 

Alasan Penduduk Melakukan Mobilitas Ulang Alik 

1. Faktor Penarik 

Alasan penduduk Kota Padang melakukan mobilitas berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara adalah untuk bekerja dan beberapa keperluan di 

daerah tujuan. Karena dengan kesanggupan mereka untuk melakukan 

mobilitas setiap hari sebagai ketekunan terhadap profesi yang mereka lakukan. 

Keadaan ini sesuai dengan pendapat Mantra, (1978) bahwa  pergerakan 

penduduk (mobilitas) merupakan suatu gerak penduduk yang melintasi batas 

wilayah menuju wilayah lain dalam priode waktu tertentu. Daerah-daerah 

yang dituju pada umumya adalah daerah perkotaan yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi dan daerah pusat pemerintahan seperti daerah ibukota 

kabupaten atau provinsi. Pola keruangan terbentuk karena adanya berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh penduduk baik individual, kelompok maupun 

lembaga yang terkait dengan aspek rutin, kegiatan terlembaga, dan kegiatan 

menyangkut organisasi”. 

 

2. Faktor Pendorong 

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendorong mereka melakukan mobilitas 

adalah kemudahan transportasi dan tidak terpenuhinya kebtuhan yang 

diinginkan di daerah asal seperti berbelanja dan pariwisata. Hal ini sejalan 

dengan Lee (dalam Surtani, 1997) determinan penduduk meliputi: (a) Daerah 

asal (origin), seseorang akan berpindah apabila di daerah asal kebutuhan 

mereka benar-benar tidak terpenuhi yang disebakan karena bencana alam, 

masalah sara dan politik; (b) Daerah tujuan (Destination), biasanya 

pengetahuan migran potensial tentang daerah tujuan bersumber dari informasi, 

atau adakalanya migran potensial berkujung dulu kedaerah tujuan sebelum 

memutuskan untuk pindah apakah daerah tujuan dapat memenuhi kebutuhan 

mereka atau memperhatikan push faktor dan pull facto; (c) Migrasi Kembali 

(Return Migration), para migran dimanapun mereka berada, mereka masih 

terikat dengan daerah asal. Itulah sebabya para migran dikatakan penduduk 

bilikal (bilocal population) dimana: daerah asal adalah rumah pertama, daerah 

tempat mereka bermukim sekarang rumah kedua, mereka selalu kontak 

dengan daerah asal sepeerti informasi (positif dan negatif) atau yang disebut 

juga dengan remitan, migran kembali dapat juga terjadi karena daerah tujuan 
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mereka tidak memenuhi kebutuhannya atau karena daerah asal sudah 

dibangun; (d) Rintangan Antara, selain pertimbangan nilai kefaedahan, migran 

potensial juga mempunyai pertimbangan rintangan antara lainmeliputi: 

rintangan politik, rintangan ekonomi, rintangan psikologi, rintangan geografi; 

(e) Kesempatan Antara, untuk mengatasi meledaknya penduduk dikota-kota 

besar, pemerintah berusaha membangun kota-kota kecil dan daerah pedesaan 

sebagai kesempatan antara, sehingga tenaga kasar yang semula menuju kekota 

besar dapat ditampung dikota kecil, dan (f) Migrasi Paksaan (Forced 

Migration) migrasi paksaan dapat terjadi karena peperangan dan sebagainya. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, karakteristik pelakuku mobilitas ulang alik: 

1. Karakteristik pelaku mobilitas meliputi tujuan, waktu, fekuensi dan jarak 

melakukan mobilitas sirkuler. Dan alasan melakukan mobilitas sirkuler 

meliputi: faktor penarik, faktor pendorong, faktor netral dan sosial ekonomi.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, daerah tujuan terbesar dari fenomena mobilitas 

ulang alik penduduk Kota Padang adalah Kota Pariaman dan sekitarnya. 

Untuk frekuensi dan jarak tempuh yang dilakukan para pelaku mobilitas, 

berupa kunjungan harian (bolak balik dalam satu hari). Jarak tempuh selama 

melakukan mobilitas ulang alik yaitu rata-rata lebih dari sepuluh kilometer 

bagi setiap pelaku mobilitas berdasarkan daerah tujuan terdekat. 

3. Faktor penarik dominan dari pelaku mobilitas adalah  untuk mendapatkan 

fasilitas pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik dari daerah asal mereka. 

Faktor Pendorong melakukan mobilitas sirkuler adalah keterbatasan sarana 

pekerjaan, pendidikan, dan sarana kesehatan di daerah asal.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Karakteristik lahan 

yang dominan pada arahan pemanfaatan lahan di Kota Pariaman, (2) Arahan 

pemanfaatan Kota Pariaman dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografi (SIG), (3) Kesesuaian pemanfaatan lahan yang ada di Kota 

Pariaman. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) Karakteristik lahan 

dominan di wilayah penelitian meliputi; (a) kemiringan lereng 3% (b) 

bentuk lereng adalah lurus (c) ketinggian relief < 5 meter (d) kepekaan tanah 

terhadap erosi adalah peka hingga sangat peka (e) kedalaman solum tanah  < 

25 cm (sangat dangkal) (f) tekstur tanah halus (g) permeabilitas tanah pada 

wilayah penelitian didominasi dengan kriteria sedang (h) struktur lapisan 

batuan yaitu horizontal pada bidang datar berombak (0 – 8%), (i) tingkat 

pelapukan batuan adalah lapuk ringan (j) kedalaman pelapukan batuan 100-

150cm (sedang), (k) kedalaman muka air tanah adalah kedalaman 100-250 

cm (agak dangkal), (l) intensitas curah hujan hamper sama pada seluruh 

sampel penelitian yang ditunjuk yaitu sangat rendah dengan intensitas 13,60 

mm/hari, (m) penggunaan lahan sangat bervariasi pada 10 sampel penelitian 

yang terdiri dari hutan, sawah, permukiman, dan semak dan yang paling 

dominan adalah permukiman yang terdapat pada sampel 3, 6, 7 dan 8, (n) 

drainase adalah baik hingga sangat baik, (2) Arahan pemanfaatan lahan yang 

sesuai untuk wilayah di Kota Pariaman adalah (a) arahan untuk kawasan 

fungsi budidaya tanaman semusim dan kawasan permukiman, (b) arahan 

untuk kawasan fungsi penyangga,  khsususnya kawasan disepanjang pesisir 

pantai dan di kiri kanan sungai. Tidak ditemukan arahan fungí kawasan 

budidaya tanaman tahunan dengan kawasan lindung pada wilayah penelitian 

ini, (3) Dari 10 sampel penelitian diambil dilapangan terdapat ketidak 

sesuaian peruntukan arahan pemanfaatan lahan yang seharusnya dengan 

yang ada sekarang seperti peruntukan kawasan penyangga pada wilayah di 

sepanjang pesisir pantai khususnya pada sampel 6 didominasi oleh 

permukiman. 

Kata Kunci: Arahan, Kesesuaian 
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PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah di mulai sejak tahun 2001 

memberikan banyak dampak yang menguntungkan disatu sisi dan tentu harus siap 

terhadap dampak negatif diikuti seluruh konsekuensinya. Dampak 

menguntungkan yang nyata adalah berubahnya paradigma perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dari sistem sentralisasi (top down) ke sistem 

desentralisasi (bottom down). Konsekuensinya adalah bahwa daerah dituntut 

untuk dapat lebih mandiri dari segala hal mulai dari aspek pembiayaan, 

perencanaan, pelaksanaan perencanaan, dan pemantauan serta pengendaliannya. 

Era otonom adalah era kemandirian dan persaingan dalam segala aspek kehidupan 

di daerah. Hal ini berarti diperlukan suatu tambahan kekuatan diri yang lebih 

besar bila daerah kita ingin berkembang seperti daerah-daerah lain yang semuanya 

juga berpacu dalam keinginan yang sama yaitu kemajuan pembangunan daerah 

(Danang W Jati dalam Aiman, 2005). 

Sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di atas 

sebagaimana juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan 

yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan 

sumberdaya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara, menjaga 

keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku termasuk juga di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang 

pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan 

ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan wewenang Pemerintah Pusat 

adalah dalam hal pengaturan penataan ruang, berperan dalam memfasilitasi,  

melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional. 

Kewenangan tersebut yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai 

daerah otonomi, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota 

bertanggung jawab terhadap kegiatan penataan ruang di wilayahnya masing-

masing. Sejalan dengan perkembangan paradigma baru, penataan ruang 

merupakan suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar 

wilayah, memadukan antar sektor serta mensinkronkan program pembangunan 

yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Bappeda Padang Pariaman, 

2008). 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi dalam perencanaan tata ruang 

wilayah dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh biaya 

perangkat keras komputer yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut menurun 

dengan cepat, dengan demikian dapat meningkatkan jumlah penggunaan yang 

lebih luas. Data keruangan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia dimana 

hampir semua keputusan penataan ruang hendaklah memperhatikan hambatan, 

pengaruh aturan dari beberapa fakta geografis baik alam maupun sosial. 



Prosiding Seminar Nasional Geografi 2016 
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Padang 
Padang, 19 November 2016 

 

358 
 

Sistem Informasi Geografi (SIG) pada dasarnya memberikan kemampuan 

untuk menyatukan informasi dengan feature pada peta dan untuk membuat 

hubungan baru yang bisa mendeterminasi kesesuaian berbagai tempat untuk 

pengembangan, evaluasi, identifikasi dan perencanaan tata ruangnya. Kegiatan 

penataan ruang, memerlukan informasi keruangan yang mengandung aspek 

lokasi, dimensi temporal, dimensi tematis yang wujud dan informasi keruangan 

itu dituangkan dalam bentuk peta. SIG telah dapat diterapkan dalam studi sebagai 

alat bantu untuk menganalisis dan memecahakan permasalahan yang ada di 

wilayah yang akan diteliti (Kota Pariaman). Negara China SIG dimanfaatkan 

untuk menganalisa gradien  tentang pola pemandangan berkenaan dengan area 

metropolitan Shanghai. Sebagai kota paling besar di negaranya, Kota 

Metropolitan Shanghai adalah yang paling cepat pertumbuhannya diantara semua 

Kota besar di Cina dengan lebih dari 13 juta penduduk. Penggunaan data GIS 

tahun 1994 dan analisa kombinasi analisa gradien dengan ilmu ukur lansekap, kita 

mencoba mengukur pola ruang mengenai urbanisasi di kota Shanghai (Zhang 

Liquan, et.al., 2003). Berdasarkan survey pemanfaatan SIG (1995), 

menunujukkan SIG saat ini sangat sesuai digunakan sebagai dasar untuk 

membangun perangkat untuk memecahkan masalah keruangan yang dikenal 

sebagai Spatial Decision Support System (SDSS), (Roos Akbar dalam Moravia, 

2001). 

Kota Pariaman merupakan salah satu dari 19 kabupaten/ kota yang ada di 

Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Seiring dengan 

perubahan waktu, Kota Pariaman semakin berkembang sebagai kota perdagangan 

dan jasa di wilayah pesisir barat Sumatera (Bappeda Kota, 2008). Hal ini akan 

berdampak kepada meningkatnya kebutuhan akan lahan (ruang ) untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup seperti pemukiman, peruntukan lahan untuk aktivitas 

ekonomi,dan lain-lain. Maka hal ini akan merugikan jika lahan digunakan untuk 

perlindungan kawasan (hutan lindung), kawasan penyangga, serta kawasan 

budidaya, dikonversikan oleh penduduk dalam pemenuhan aktivitas hidupnya 

termasuk peralihan fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah. Selain itu belum adanya kawasan lindung di Kota 

Pariaman serta perubahan pemanfaatan ruang sebagai akibat dari aktivitas 

penduduk dan kondisi fisik kota, hal ini akan berdampak kepada terganggunya 

keseimbangan alam khususnya di wilayah Kota Pariaman. 

Mengantisipasi terjadinya salah penggunaan lahan yang ada di Kota 

Pariaman, diperlukan perencanaan penataan ruang yang tepat agar kedua hal yang 

saling bertolak belakang aktivitas pembangunan dengan lingkungan hidup dapat 

berjalan beriringan sehingga terwujudnya pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. Sebelum menuju tahap perencanaan, perlu dikaji terlebih dahulu 

kendala dan limitasi  serta potensi dari lahan yang ada berdasarkan tinjauan aspek 

fisik dasarnya, seperti topografi, geologi, hidrologi, pola vegetasi dan tata guna 

tanahnya (M. Hensley et.al.,  dalam Movaria, Hans, 2001). Bertitik tolak dari 

permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji serta melakukan 
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penelitian dengan judul “Arahan Pemanfaatan  Lahan di Kota Pariaman Berbasis 

Sistem Informasi Geografi”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dan kuantitatif pada penelitian ini 

digunakan bersamaan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik lahan pada daerah penelitian. Hal ini dilakukan dengan pengukuran 

di lapangan serta uji labor, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan arahan pemanfaatan lahan di Kota Pariaman (Gani, Usaman A, 

2009). Daerah yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh lahan yang 

terdapat di Kota Pariaman. Unit pengukuran dalam penelitian ini adalah satuan 

lahan yang diperoleh dari hasil overlay peta penggunaan lahan, peta lereng, peta 

jenis tanah, peta geologi dan peta bentuklahan. Hasil overlay dari peta 

penggunaan lahan, peta lereng, peta jenis tanah, peta geologi dan peta satuan 

bentuklahan maka akan diperoleh peta satuan lahan daerah penelitian. Sampel 

terdiri dari 10 satuan lahan dari bentuklahan asal marin, fluvial, dan vulkanik, 

maka sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Sampel Daerah Penelitian 
No Bentuk 

Lahan 

Satuan 

Bentuklah

an 

Lereng 

(%) 

Penggunaan 

Lahan 

Geologi Tanah Satuan 

Lahan 

1 Marin 

(M)  

Kompleks 

Beting 

Gisik  

3 Hutan Sejenis Qal Regosol M3, I, Htb, 

Qal, Reg 

2 Fluvial 

(F) 

Dataran 

Aluvial 

3 Sawah Qal Regosol F1, I, Sw, 

Qal, Reg 

3 Fluvial 

(F) 

Dataran 

Aluvial 

5 Permukiman Qal Latosol F1, I,Pm, Qal, 

Lat 

4 Fluvial 

(F) 

Dataran 

Aluvial 

3 Kebun 

Campuran 

Qal Regosol F1, I, Kc, Qal, 

Reg 

5 Vulkanik 

(V) 

Dataran 

Vulkanik 

4 Sawah Qpt Regosol V7, I, Sw, 

Qpt, Reg 

6 Marin 

(M) 

Kompleks 

Beting 

Gisik 

3 Permukiman Qal  Regosol M3, I, Pm, 

Qal, Reg 

7 Vulkanik 

(V) 

Dataran  

Vulkanik 

6 Permukiman Qpt Regosol V6, I, Pm, 

Qpt, Reg 

8 Marin 

(M)   

Kompleks 

Beting 

Gisik 

3 Permukiman Qal Regosol M3, I, Pm, 

Qal, Reg 

9 Vulkanik 

(V) 

Dataran  

Vulkanik 

4 Kebun 

Campuran 

Qpt Latosol V7, I, Kc, 

Qpt, Lat  

10 Vulkanik 

(V) 

Dataran  

Vulkanik 

4 Sawah Qpt Latosol V7, I, Sw, 

Qpt, Lat 

Sumber : Analisis Data Primer, 2009 
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Untuk menentukan karakteristik lahan yang dominan yang terdapat di kota 

pariaman di tentukan berdasarkan peta satuan lahan yang di buat, dilihat dari 

kriteria paling banyak yang muncul dari satuan lahan berdasarkan sampel 

penelitian. Penentuan satuan lahan diperoleh dengan cara mengoverlaykan 

beberapa peta. Peta bentuklahan diperoleh dari overlay peta topografi dan geologi, 

peta satuan bentuklahan diperoleh dari overlay peta bentuklahan dengan peta 

kelas lereng. Peta satuan lahan diperoleh dari overlay peta bentuklahan, peta kelas 

lereng, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah dan peta geologi. Penetapan 

klasifikasi pemanfaatan lahan dilakukan dengan cara mengharkatkan masing-

masing parameter satuan lahan. Pemberian skala nilai harkat masing-masing 

parameter satuan lahan adalah 1-4 sehingga jumlah harkat tertinggi 14 x 4 = 60, 

dan nilai terendah adalah 14. Jumlah harkat kesesuaian lahan ditetapkan 4 kelas 

yaitu kelas 4 = Kawasan fungsi budidaya,tanaman semusim dan permukiman, 

kelas 3 = Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, 2 = Kawasan fungsi 

Penyangga, kelas 1 = Kawasan fungsi Lindung. Untuk menentukan batas harkat 

tiap kelas kesesuaian lahan dapat menggunakan rumus di bawah ini : 

i =  c  – b 

          k 

  =  56 – 14 

 4 

  =  32 

       4 

  =  8 

Keterangan : 

i : interval kelas   c : jumlah data tertinngi 

b : jumlah data terendah  k : jumlah kelas yang diinginkan 

(Sumber : Dibyosaputro 1999 dalam Triyatno, 2004) 

 

Tabel 2. Arahan Pemanfaatan Lahan 

Kelas Harkat Keterangan 

1 14 – 22 Kawasan fungsi lindung  

2 23- 31 Kawasan fungsi penyangga  

3 32 – 40  Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan 

4 > 41       Kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman 

Sumber: Rahim, Suply Effendi (2000) 

Untuk mendapatkan kesesuaian pemanfaatan lahan yang Kota Pariaman 

yang ada saat ini, ditentukan berdasarkan overlay (tumpang susun) peta 

penggunaan lahan dengan peta buffer sungai dan buffer pantai. 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ditemukan bahwa 

faktor yang perlu diketahui dan dipertimbangkan dalam menentukan arahan 

pemanfaatan lahan di Kota Pariaman sangat beragam. Sesuai dengan analisis data 

dimana kriteria yang dipergunakan dalam menentukan arahan pemanfaatan lahan 

di Kota Pariaman adalah dengan menggunakan 14 karakteristik lahan tiap titik  

sampel penelitian. Karateristik lahan tersebut diantaranya kemiringan lereng, 

bentuk lereng, ketinggian relief, tekstur tanah, kepekaan tanah terhadap erosi, 

solum tanah, permeabilitas, struktur lapisan batuan, tingkat pelapukan batuan, 

kedalaman pelapukan batuan, kedalaman muka air tanah, penggunaan lahan, 

curah hujan, drainase, semua indikator di atas merupakan hasil modifikasi yang 

dilakukan tetap merujuk kepada penetapan klasifikasi penggunaan lahan (Rahim, 

2000). Berdasarkan hasil penelitian pada 10 sampel yang dilakukan di wilayah 

Kota Pariaman, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat dua 

kategori arahan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan arahan pemanfaatan lahan ini  

diperoleh dari hasil penjumlahan harkat dan hasil overlay peta serta pencocokan 

kategori arahan pemanfaataan lahan. Arahan pemanfaatan lahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Pemanfaatan lahan kawasan fungsi budidaya tanaman semusim 

dan permukiman,  yang terdapat pada satuan lahan diantaranya yaitu satuan lahan 

pada sampel 1 (M3 I Htb Qal Reg), sampel 2 (F1. I. Sw. Qal. Reg), sampel 3 (F1. 

I. Pm. Qal. Lat), sampel 4 (F1. I. Kc. Qal Reg), sampel 5 (V7. I. Sw. Qpt. Reg), 

sampel 6 (M3. I. Pm. Qal. Reg), sampel 7 (V7. I. Pm. Qpt. Reg), sampel 8 (V7. I. 

Pm. Qpt. Reg), sampel 9 (V7. I. Kc. Qpt. Lat), sampel 10 (V7. I. Sw. Qpt. Lat) 

Seluruh satuan lahan di atas sangat sesuai untuk arahan pemanfaatan lahan 

kawasan fungsi budidaya tanaman semusim/setahun dan untuk pemukiman. 

Sementara itu satu  dari sepuluh sampel penelitian pada satuan lahan sampel 7 

(V7. I. Pm. Qpt. Reg) memiliki faktor penghambat untuk kawasan permukiman 

berdasarkan karakteristik lahannya yaitu permeabiltas poros dan tekstur tanah 

lempung berdebu (halus), satuan lahan yang lain dikategorikan sesuai untuk 

peruntukan kawasan permukiman. Sampel 8 (M03. I. Pm. Qal. Reg) berada di 

sepanjang tepian pantai. Berdasarkan hasil analisis data, penjumlah harkat dan  

pencocokan kategori arahan pemanfaatan lahan pada sampel 8 ini (dari hasil 

modifikasi peneliti serta berdasarkan faktor-faktor pengklasifikasian peruntukan 

penggunaan lahan yang dikemukakan oleh Supli Effendi Rahim (2000) cocok 

digunakan untuk daerah budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Namun bila 

ditinjau dari kerentantanan terhadap bahaya tsunami, wilayah ini menjadi tidak 

sesuai jika diperuntukan sebagai kawasan permukiman  karena memiliki tingkat 

resiko yang sangat tinggi terhadap ancaman gelombang tsunami dimana daerah ini 

dilihat dari karakteristik lahannya termasuk wilayah dengan kemiringan kereng 

relatif datar hingga landai sehingga memiliki tingkat resiko yang sangat besar.  

Akan tetapi kawasan ini tetap bisa diperuntukan sebagai kawasan 

permukiman dengan syarat 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 
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dijadikan sebagai kawasan penyangga/konservasi/ lindung berdasarkan penetapan 

PP Nomor 29 Tahun 1986 yang di jelaskan dalam BLHPP (2009). Ini berarti 

menurut Supli Effendi dapat digunakan sebagai kawasan pemukiman secara 

keseluruhan, namun menurut PP Nomor 29 Tahun 1986 yang di jelaskan dalam 

BLHPP, (2009) tidak seluruh wilayah sampel ini dapat dijadikan sebagai 

pemukiman. Terutama pada daerah yang berada 100 meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat. Sebaiknya wilayah 100 meter ini dijadikan sebagai 

kawasan penyangga (tidak dimanfaatkan pemukiman). Keberadaan daerah 

penyangga ini dapat berfungsi sebagai memperlambat laju gelombang  tsunami 

serta sebagai pemecah gelombang  menuju ke darat, sehingga kekuatan 

gelombang menuju darat menjadi melemah dan tingkat resiko yang ditimbulkan 

menjadi berkurang.  

Kedua,  pemanfaatan lahan sebagai kawasan fungsi penyangga. Keberadaan 

kawasan ini dijelaskan dalam BLHPP pada wilayah penelitian, mengingat fungsi 

kawasan ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memecah laju 

gelombang tsunami menuju arah darat yang akan mengahantam permukiman yang 

berada di sekitar kawasan pesisir pantai. Adanya kawasan ini pada wilayah 

penelitian, berdasarkan ketentuan di atas maka dari bibir pantai hingga 100 meter 

ke arah darat di Buffering melalui aplikasi SIG.  Fungsi ini akan menghasilkan 

data spasial baru yang berbentuk poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data 

spasial yang menjadi masukannya. Untuk mengantisipasi bencana tersebut, maka 

pada kawasan ini sebaiknya ditanami dengan tanaman penyangga yang cocok 

untuk wilayah pesisir pantai seperti tanaman cemara atau pinus pada wilayah 

dengan karakteristik lahan yang tanah berpasir, sementara pada wilayah yang 

berawa sebaiknya ditanami dengan tanaman bakau atau tanaman mangrove. 

Selain berfungsi sebagai penyangga juga memiliki fungsi menjaga kelestarian 

antara ekosistem perairan laut dan ekosistem darat.  

Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan Permen PU Nomor 63 Tahun 1993 

yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 meter di 

kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Pada kawasan ini 

berfungsi untuk pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai 

air bersih, dan pencegahan pencemaran. Faktor lain yang mempengaruhi arahan 

pemanfaatan lahan di Kota Pariaman adalah karakteritik lahan yang dominan 

(karena karakteristik lahan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

arahan pemanfaatan lahannya) terutama dilihat dari bentuklahan dan satuan 

bentuklahan dipengaruhi oleh bentuklahan asal marin dengan satuan 

bentuklahannya Kompleks beting gisik, bentuklahan fluvial dengan satuan 

bentuklahannya dataran aluvial, dan betuklahan vulkanik dengan satuan 

bentuklahan dataran aluvial vulkanik. Kemiringan lereng didominasi dengan 

kemiringan lereng 3%. Penggunaan lahannya didominasi oleh permukiman, 

sawah. Sementara jenis batuan pada wilayah ini didominasi oleh Qal (endapan 

aluvial) dengan  jenis tanah adalah regosol. 
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Berdasarkan hasil analisis data (baik primer dan sekunder), overlay peta 

arahan pemafaatan lahannya dengan peta citra satelit/ google earth, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian peruntukan arahan pemanfaatan 

lahan yang seharusnya dengan keadaan sekarang, seperti pada kawasan sepanjang 

pesisir pantai pantai dimana 100 meter ke arah darat seharusnya diperuntukan 

untuk kawasan penyangga dari ancaman tsunami masih didominasi oleh 

permukiman, sementara pada daerah aliran sungai (DAS) khusunya di Kecamatan 

Pariaman Selatan masih terdapat permukiman. Hal ini berarti dalam menentukan 

arahan pemanfaatan lahan kita tidak hanya bisa menggunakan kriteria dan 

kategori yang dibuat oleh Supli Effendi tetapi juga mesti memasukkan kriteria lain 

terutama yang dikeluarkan oleh instutusi lain. Adapun persebaran arahan 

pemanfaatan lahan dan kesesuaian lahan pada Kota Pariaman dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sebaran Araahan Pemanfaatan dan Kesesuaian Lahan Kota Pariaman 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta overlay peta pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Karakteristik lahan dominan di wilayah penelitian meliputi; (a) Kemiringan 

lereng 3% (b) Bentuk lereng adalah lurus (c) Ketinggian relief <5 meter (d) 

kepekaan tanah terhadap erosi adalah peka hingga sangat peka (e) Kedalaman 

solum tanah <25 cm (sangat dangkal) (f) Tekstur tanah halus (g) permeabilitas 

tanah pada wilayah penelitian didominasi dengan kriteria sedang (h) Struktur 

lapisan batuan yaitu horizontal pada bidang datar berombak (0-8%), (i) 

Tingkat pelapukan batuan adalah lapuk ringan (10) kedalaman pelapukan 

batuan 100-150cm (sedang), (j) Kedalaman muka air tanah adalah kedalaman 

100-250 cm (agak dangkal), (k) Intensitas curah hujan hamper sama pada 

seluruh sampel penelitian yang ditunjuk yaitu sangat rendah dengan intensitas 

13,60 mm/hari, (l) Penggunaan lahan sangat bervariasi pada 10 sampel 

penelitian yang terdiri dari hutan, sawah, permukiman, dan semak dan yang 

paling dominan adalah permukiman yang terdapat pada sampel 3, 6, 7 dan 8, 

(m) Drainase adalah baik hingga sangat baik 

2. Arahan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk wilayah di Kota Pariaman 

adalah (a) untuk kawasan fungsi budidaya tanaman semusim/setahun dan 

kawasan permukiman, (b) untuk kawasan fungsi penyangga,  khsususnya 

kawasan di sepanjang pesisir pantai dan di kiri kanan sungai dari 10 sampel 

penelitian diambil di lapangan terdapat ketidak sesuaian peruntukan arahan 

pemanfaatan lahan yang seharusnya dengan yang ada sekarang seperti 

peruntukan kawasan penyangga pada wilayah di sepanjang pesisir pantai 

khususnya pada sampel 6 didominasi oleh permukiman. 
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PENGGUNAAN RADIOISOTOP DALAM BIDANG HIDROLOGI 

 

Deded Chandra 
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Universitas Negeri Padang, Padang- Sumatera Barat 

 

 

Abstrak: Radioisotop atau isotop radioaktif merupakan unsur kimia 

yang mampu memancarkan radiasi jenis tertentu. Pancaran radiasi 

isotop ini dapat dimanfaatkan sebagai perunut (pelacak) dalam bidang 

hidrologi. Dengan perunut radioisotop, berbagai masalah dalam bidang 

hidrologi dapat dipecahkan secara langsung dan cepat. Dalam bidang 

hidrologi, perunut radioisotop digunakan dalam berbagai kegiatan, 

antara lain untuk mengukur debit air sungai, menentukan arah gerak 

air tanah, menentukan gerakan sedimen, dan untuk menentukan 

kebocoran pada bendungan. 

Kata Kunci: Radioisotop, Hidrologi 

 

PENDAHULUAN 

Radioisotop adalah isotop-isotop yang bersifat radioaktif. Radioisotop itu 

ada yang terdapat di alam yang disebut radioisotop alami dan ada juga yang tidak 

ada di alam. Beberapa radioisotop tidak ada di alam disebabkan waktu paro yang 

dimiliki terlalu singkat. Isotop ini dapat dibuat di dalam laboratorium (reaktor) 

dengan reaksi inti, yang disebut isotop buatan. Radioisotop yang dimanfaatkan di 

berbagai bidang pada umumnya merupakan isotop buatan. Isotop dibuat dengan 

menembakkan neutron pada inti atom stabil. Banyak isotop buatan yang bisa 

dimanfaatkan, antara lain Na-24, P-32, Cr-51, Tc-99 dan I-131.  

Radioisotop atau isotop radioaktif merupakan unsur kimia yang mampu 

memancarkan radiasi jenis tertentu. Pancaran radiasi isotop ini dapat 

dimanfaatkan sebagai perunut (pelacak) dalam studi hidrologi. Dengan perunut 

radioisotop, berbagai masalah dalam bidang hidrologi dapat dipecahkan secara 

langsung dan cepat. Teknik perunutan dilakukan dengan memantau radiasi yang 

dipancarkan oleh radioisotop perunut (atau sering disebut sebagai radiotracer). 

Peranan radiotracer sebagai perunut dalam hidrologi telah terbukti banyak 

memberikan manfaat, dan dapat diterapkan sebagai pendukung metode non-nuklir 

lainnya. Meskipun tidak semua persoalan hidrologi dapat diselesaikan dengan 

teknik nuklir, namun penggunaan radiotracer seringkali merupakan satu-satunya 

metode yang dapat menyelesaikan persoalan. 

Dalam studi hidrologi, radiotracer dilepaskan langsung ke lingkungan untuk 

dipantau hasilnya. Karena itu agar lingkungan tetap aman, bahan radioisotop 

tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan: (1) Tidak berbahaya terhadap 
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manusia dan makhluk hidup di sekililingnya; (2) Jumlah yang dilepaskan tidak 

berlebihan; (3) Harus dapat larut dalam air; dan (4) Tidak akan diserap oleh tanah, 

tanaman maupun organisme hidup lainnya. Dalam bidang hidrologi, perunut 

radioisotop digunakan dalam berbagai kegiatan, antara lain; untuk mengukur debit 

air sungai, menentukan arah gerak air tanah, menentukan gerakan sedimen, dan 

untuk menentukan kebocoran pada bendungan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Radioisotop 

Dasar penggunaan radioisotop untuk mengukur debit air sungai adalah 

proses pengenceran radiotracer oleh debit air bersangkutan. Radiotracer jenis 

tertentu dalam jumlah yang tidak membahayakan lingkungan, dilepas di bagian 

hulu sungai lalu diukur konsentrasinya di bagian hilir. Besarnya perubahan 

konsentrasi (kadar) radiotracer akibat pengenceran dapat diketahui dengan cara 

mencacah (menghitungnya dengan alat deteksi) intensitas radiasi bersangkutan. 

Penggunaan radiotracer untuk mengukur debit air sungai terbukti lebih sederhana 

dibanding dengan pengukuran menggunakan alat pengukur aliran secara mekanis 

(currentmeter). Kelebihan lainnnya, pengukuran dengan radiotracer dapat 

dilakukan lebih cepat, meski pada saat sungai sedang banjir sekalipun. 

Pengukuran debit air sungai antara 300-600 m
3
 per detik hanya butuh waktu 

kurang lebih satu jam. Makin bergolak (turbulen) arus air, makin cepat dan makin 

baik hasil pengukurannya. 

Arah Gerakan Air Tanah 

Data gerakan air tanah pada suatu wilayah merupakan data yang sangat 

penting untuk berbagai keperluan, misalnya berkaitan dengan rencana 

pembangunan suatu bendungan, penentuan lokasi penyimpanan limbah 

berbahaya, dan sebagainya. Air tanah selalu bergerak sesuai dengan kondisi 

geologinya. Untuk mengetahui gerakannya dapat digunakan metode sumur 

banyal. Dalam metode ini, radiotracer diinjeksikan ke dalam sumur yang berada 

di tengah-tengah lokasi sehingga larut dalam air tanah dan terbawa ke mana-mana 

mengikuti aliran air tanah. Radiotracer yang terlarut dan terbawa oleh air tanah 

tersebut dapat dirunut dan dicacah dari sumur-sumur lain yang berada di 

sekililingnya, sehingga arah gerakan air tanah dapat ditentukan. Dalam hal ini, 

radiotracer hanya akan ditemukan dalam air tanah pada sumur-sumur tertentu. Itu 

berarti radiotracer hanya ditemukan pada sumur yang dilalui air tanah berasal dari 

sumur yang diinjeksi tadi. Teknik perunut ini juga dapat diterapkan untuk 

mengetahui kecepatan aliran air tanah, dan menentukan permeabilitas tanahnya. 

Menentukan Gerakan Sedimen 

Proses pendangkalan oleh sedimen di pelabuhan dan alur masuk keluar 

dermaga merupakan proses alamiah yang tidak dapat dicegah. Akibatnya, kapal-

kapal besar tidak dapat merapat ke dermaga sehingga kegiatan bongkar muat 

barang terganggu. Untuk mengeruk endapan tersebut diperlukan biaya sangat 
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besar. Pendangkalan pada suatu pelabuhan dan alur pelayaran merupakan masalah 

sangat serius karena menyangkut kelangsungan pelayanan perhubungan laut. 

Salah satu usaha memperkecil pendangkalan di pelabuhan dan alur pelayaran 

adalah dengan mengetahui terlebih dahulu perilaku sedimen penyebab 

pendangkalan, dari mana asalnya dan ke mana arah gerakannya. Data mengenai 

gerakan sedimen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pengerukan dan 

menentukan lokasi pembuangannya agar endapan tidak kembali ke tempat 

semula. Dengan diketahuinya laju pendangkalan, frekuensi pengerukan dapat 

diatur sehingga biaya pengerukan dapat dihemat. Teknik penentuan gerakan 

sedimen dapat dilakukan dengan menandai sampel sedimen yang diambil dari 

pelabuhan dengan radioisotop 
51

Cr, 
198

Au, dan 
46

Sc, atau dengan cara membuat 

endapan tiruan yang bersifat radioaktif, misalnya dengan melapisi lumpur dengan 

zat radioaktif. Atau dengan membuat pasir tiruan yang diaktifkan (dibuat dari 

gelas yang mengandung radioisotop 
192

Ir dan 
46

Sc). Sedimen radioaktif tersebut 

selanjutnya dilepaskan ke dasar laut atau daerah perairan yang diselidiki. Endapan 

radioaktif akan mengikuti gerakan endapan asli, sehingga arah dan kecepatan alir 

endapan dapat dipantau. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan alat 

pemantau radiasi, dilakukan dari atas kapal atau dari permukaan laut. Metode ini 

juga dapat diterapkan untuk memantau erosi. 

Kebocoran Bendungan 

Metode perunut radioisotop dapat dipakai untuk menentukan lokasi 

kebocoran atau rembesan dari suatu bendungan atau dam. Dilakukan dengan cara 

melepaskan radioisotop di reservoar (waduk air) pada sisi tertentu yang dicurigai 

sebagai tempat asal rembesan. Radioisotop akan larut dalam air sehingga bila 

memang ada kebocoran maka radioisotop akan masuk lubang bocoran dan 

bergerak mengikuti arah rembesan. Dengan mengukur tingkat radioaktivitas air 

rembesan yang keluar melalui mata air atau sumur-sumur pengamatan yang dibuat 

di sekitar daerah rembesan, adanya kebocoran dan arah rembesan dapat diketahui. 

Studi Erosi Tanah 

Peristiwa erosi tanah pada umumnya disebabkan oleh air hujan. Dengan 

menggunakan radioisotop untuk menandai tanah yang tererosi, laju erosi dapat 

dipelajari dengan teliti. Aktivitas radioisotop yang ditanam dalam tanah akan 

berkurang akibat larut oleh air aliran air hujan. Dengan membandingkan aktivitas 

radioisotop dalam tanah sebelum dan sesudah dilalui aliran air hujan maka laju 

erosi tanah diketahui. 

Mendeteksi Pipa Bocor 

Mencari lokasi kebocoran dan sumbatan pada pipa yang tertanam dalam 

tanah merupakan pekerjaan besar dan tidak sederhana. Namun dengan teknik 

perunut radioisotop. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar itu dapat 

disederhanakan. Pemeriksaan kebocoran pipa di bawah tanah dengan perunut 

radioisotop dapat langsung dilakukan dari permukaan tanah tanpa perlu 

penggalian. Caranya, mula-mula perunut radioisotop diinjeksikan ke aliran pipa di 
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bagian hulu. Pergerakan radioisotop kemudian diikuti dari atas tanah dengan 

menggunakan alat deteksi radiasi. Tempat di mana alat menunjukkan hasil 

cacahan radiasi yang tinggi mengindikasikan di situ terjadi kebocoran. Teknik ini 

juga dapat digunakan untuk mendeteksi sumbatan. Caranya dengan menggunakan 

sebuah polipig berisi radioisotop yang dimasukkan dalam pipa di bagain hulu. 

Arah pergerakan polipig dapat diikuti dengan pemantau radiasi dari luar pipa. 

Polipig akan berhenti di tempat terjadinya sumbatan. 

Kadar Air Tanah 

Banyak alat konvensional yang dirancang khusus untuk mengukur kadar air, 

namun alat yang portable (dapat dibawa-bawa) itu jarang dapat melakukan 

pengukuran secara cepat dan teliti. Pengukuran kadar air tanah dengan neutron 

ternyata mampu mengatasi kendala tersebut. Teknik ini banyak digunakan dalam 

bidang teknik sipil, agronomi dan hidrologi, misal untuk mengukur kepadatan 

tanah, aspal dan beton. Data hasil pengukuran digunakan untuk merancang 

pondasi bangunan, jalan raya, pembuatan tanggul dan lain sebagainya. Dalam 

bidang industri teknik ini digunakan untuk mengukur hasil akhir. Dalam 

laboratorium dimanfaatkan untuk meneliti suatu sampel. Alat pengukur kadar air 

ini mempunyai sumber neutron cepat. Proses kerja alat dengan mengukur hasil 

tumbukan antara neutron cepat dengan atom hidrogen air dalam materi yang 

diteliti. Dari tumbukan itu terbentuk neutron termik. Jumlah neutron termik akan 

tertangkap oleh alat pemantau neutron yang menunjukkan hasil cacahan neutron 

termik sebanding dengan jumlah air yang terkandung dalam bahan tersebut. 

Karena kesederhanaannya, alat pengukur kadar air dengan neutron banyak 

diminati oleh berbagai pihak. 

Aplikasi Teknik Perunut Radioisotop dalam Industri 

Suatu proses produksi dalam industri, termasuk kelainan yang terdapat 

dalam sistem kerjanya, dapat diungkap dengan menggunakan teknik perunut 

radioisotop. Kelebihan dari teknik ini dapat diterapkan tanpa menganggu atau 

menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Teknik ini dapat 

diaplikasikan pada setiap produksi, antara lain dalam industri tekstil, semen, 

pupuk, kertas, minyak, besi baja, dan peleburan aluminium. Dengan 

menggunakan radioisotop yang dimasukkan dalam proses produksi dan 

memantaunya, dapatlah diketahui waktu pembakaran semen yang tepat, proses 

pencampuran pupuk efisien, peleburan aluminium yang homogen, dan 

sebagainya. Misalnya dalam proses peleburan aluminium, digunakan perunut 

radioaktif 
51

Cr yang dilepaskan dari jendela ke tungku peleburan. Setelah proses 

peleburan selesai, diambillah beberapa sampel dari hasil peleburan di beberapa 

titik dan dicacah radiasi perunutnya. Hasil distribusi radioisotop yang diperoleh 

dari pencacahan menunjukkan homogenitas peleburan yang diproses. Jika hasil 

distribusinya menunjukkan penyebaran kurang sempurna, maka proses peleburan 

perlu diperbaiki agar hasilnya lebih homogen. 
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Aplikasi Isotop Alam dalam Sistem Panas Bumi 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, aplikasi teknik perunut 

nuklir pun mengalami kemajuan pesat. Perunut yang digunakan tidak hanya 

terbatas pada isotop buatan, tapi bisa juga menggunakan isotop alam, antara lain 
18

O, D, 
3
H dan 

14
C. Melalui penggunaan isotop alam, berbagai problem hidrologi 

dapat dipecahkan, misalnya tentang daerah imbuhan air (recharge areal), asal-

usul air tanah, intrusi air laut, bahkan keadaan panas bumi. Melalui metode isotop 

alam, berbagai faktor yang bertalian dengan panas bumi dapat diketahui, antara 

lain tentang dinamika pengaliran fluidanya dan penentuan suhu pada “reservoir”-

nya. Metode ini didasarkan pada proses interaksi antara air tanah dan magma 

(batuan panas) sehingga menimbulkan perubahan pada isotop alam yang 

terkandung dalam fluida panas bumi. Dengan menganalisa sampel yang diambil 

dari mata air panas, mata air dingin, atau dari pemboran di lapangan, maka asal-

usul, dinamika dan suhu panas bumi dapat diiterprestasi. Aplikasi isotop alam 

masih tergolong baru di indonesia, yaitu dimulai tahun 1987 ketika Badan Tenaga 

Atom Nasional (Batan) bersama Pertamina mengadakan penelitian geothermal di 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

KESIMPULAN 

Radioisotop atau isotop radioaktif merupakan unsur kimia yang mampu 

memancarkan radiasi jenis tertentu. Pancaran radiasi isotop ini dapat 

dimanfaatkan sebagai perunut (pelacak) dalam bidang hidrologi. Dengan perunut 

radioisotop, berbagai masalah dalam bidang hidrologi dapat dipecahkan secara 

langsung dan cepat. Dalam bidang hidrologi, perunut radioisotop digunakan 

dalam berbagai kegiatan, antara lain untuk mengukur debit air sungai, 

menentukan arah gerak air tanah, menentukan gerakan sedimen, dan untuk 

menentukan kebocoran pada bendungan. 
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