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SARI 

 
Walintang, Hartatikana Buka. 2010. Keefektifan Pemanfaatan Citra 

Penginderaan Jauh Sebagai Media Pembelajaran Geografi Pada Pokok Bahasan 
Fenomena Dinamika Biosfer Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Wonosobo 
Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci: Citra Penginderaan Jauh, Media Pembelajaran Geografi, Hasil 

Belajar IPS Geografi 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan media citra penginderaan 
jauh yang belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran 
geografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) sejauh mana 
efektifitas penggunaan media citra penginderaan jauh pada pembelajaran geografi 
pokok bahasan fenomena dinamika biosfer, (2) adakah perbedaan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan media citra penginderaan jauh dan tanpa 
menggunakan media citra penginderaan jauh. Penelitian ini bertujuan (1) untuk 
mengetahui tingkat efektifitas penggunaan media citra penginderaan jauh pada 
pembelajaran geografi pokok bahasan fenomena dinamika biosfer, (2) untuk 
mengetahui adakah perbedaan hasil belajar dengan media citra penginderaan jauh 
dan tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Wonosobo. Hasil penelitian populasi 
kelas diperoleh dua kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda yaitu kelas XI 
IPS 1 dengan pembelajaran menggunakan media citra penginderaan jauh dan 
kelas XI IPS 2 dengan pembelajaran tanpa menggunakan media citra 
penginderaan jauh melainkan menggunakan media lain seperti peta, atlas, globe. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh nama siswa, jumlah 
siswa dan perangkat pembelajaran; metode tes yang digunakan untuk memperoleh 
hasil belajar siswa dan metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh 
kondisi siswa di lapangan sebelum memberi perlakuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
fenomena dinamika biosfer, diketahui bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen 
yang menggunakan media citra penginderaan jauh mengalami peningkatan yang 
lebih baik karena media citra penginderaan jauh memberikan pengetahuan yang 
baru bagi siswa serta meningkatkan minat dan motivasi siswa sehingga siswa 
memperoleh pengalaman yang konkret, proses pembelajarannya lebih 
menyenangkan. Berbeda pada kelompok kontrol yang pembelajarannya tidak 
menggunakan media citra penginderaan jauh melainkan media atlas dan peta. 
Pembelajaran pada kelas kontrol kurang efektif karena media peta dan atlas 
tergolong sederhana sehingga kadang banyak siswa yang malas untuk mengikuti 
pelajaran  dan membuat kondisi peembelajaran menjadi monoton menyebabkan 
minat dan motivasi siswa kurang sehingga akan berdampak pada keberhasilan 
belajar siswa. 
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Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan adalah (1) dalam proses belajar 
mengajar penggunaan media citra penginderaan jauh pada pokok bahasan 
fenomena dinamika biosfer ternyata memberikan hasil belajar lebih baik kepada 
siswa dibandingkan dengan tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh, 
(2) ada perbedaan hasil belajar geografi yang signifikan antara pembelajaran 
dengan menggunakan media citra penginderaan jauh dengan tanpa menggunakan 
media citra penginderaan jauh. 

Peneliti menyarankan bagi siswa untuk memanfaatkan media citra 
penginderaan jauh  secara maksimal yang ada di sekolah. Bagi guru diharapkan 
lebih efektif dalam menyiapkan dan merancang berbagai media pembelajaran 
sertaa bagi pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan sarana pendukung 
pembelajaran geografi agar siswa tidak merasa jenuh dalam belajar. Selain itu 
perlu diadakan penelitian lanjutan sebagai pengembangan dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Guru, siswa dan kurikulum merupakan tiga komponen utama dalam 

sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan 

syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Guru adalah seseorang yang 

memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Guru 

dalam menyandang tugas sebagai pelaksana kurikulum nasional dituntut 

dengan pencapaian kurikulum tertentu maka akibatnya siswa lebih menjadi 

objek yang tidak boleh harus mengikuti apa yang diminta oleh guru, sehingga 

siswa menjadi pihak yang sangat ditentukan oleh guru. Bahan ajar apa yang 

akan harus dipelajari, metode dan strategi belajar apa yang akan digunakan, 

alat atau media apa yang akan digunakan. 

Berdasarkan hal diatas, guru dalam mencapai target kurikulum harus 

memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Dalam 

mencapai kualitas pembelajaran pemerintah telah mengadakan 

penyempurnaan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang digunakan saat ini 

adalah Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), dimana setiap satuan 

pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kurikulum, mengelola dan 

memberdayakan sumberdaya yang tersedia melalui penyusunan yang 

diserahkan kepada tiap satuan pendidikan, guru, kepala sekolah dan dewan 
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pendidikan. Guru pula yang menentukan hasil pembelajaran sehingga 

keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab guru secara 

profesional. Guru dituntut kreatif dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Guru sebagai salah satu sumber belajar harus bisa membuat siswa aktif. Salah 

satu cara yang bisa dilakukan guru yaitu dengan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

Pembelajaran geografi bertujuan untuk memberi bekal kemampuan 

dan sikap rasional serta permasalahan yang timbul akibat interaksi antara 

manusia dengan lingkungan berkaitan dengan bidang studi tersebut guru 

tentunya harus memiliki kualitas dalam pengajaran keterampilan dan 

kedisiplinan. Pembelajaran geografi yang baik tidak cukup hanya dilakukan 

dalam ruangan atau bersumber pada buku saja, melainkan lebih banyak 

dilakukan diluar ruangan, yaitu di masyarakat terutama yang berhubungan 

dengan manusia, interaksi sosial, dimana siswa dapat menggunakan dan 

memperoleh pengalaman langsung dan mengobservasi kegiatan masyarakat 

atau keadaan lingkungan (Borman, 1988:92 dalam Aris Sugianto, 2008). 

Metode yang umum dilakukan guru dalam pembelajaran adalah metode 

ceramah. Pada metode ini kadang-kadang konsentrasi siswa terpecah dengan 

hal lainya, akibat siswa kurang memahami materi pelajaran, demikian juga 

halnya dengan materi pelajaran Geografi yang sebagian bersifat abstrak.  

Demikian halnya  dengan pembelajaran geografi pada materi pokok 

Dinamika Biosfer, merupakan materi yang banyak berisi teori-teori, jika 

disampaikan hanya dengan metode ceramah saja maka siswa tidak akan 
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tertarik untuk mempelajari. Materi pelajaran geografi pokok bahasan 

fenomena dinamika biosfer yang diberikan di kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Wonosobo masih kurang mendalam karena materi yang diajarkan hanya 

sekedar teori-teori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang belum 

maksimal sehingga siswa belum mengerti benar keseluruhan dari materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru memberikan materi pelajaran pokok 

bahasan fenomena biosfer melalui metode pembelajaran konvensional yaitu 

metode ceramah sehingga kemampuan siswa untuk menemukan dan menggali 

pengetahuan dirasa kurang maksimal yang mengakibatkan  minat dan 

kemampuan siswa agak berkurang sehingga siswa cenderung pasif dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang pasif itulah yang menyebabkan pecahnya 

konsentrasi belajar siswa sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan 

materi pelajaran. Melihat keadaan ini guru dapat berusaha membuat menarik 

pembelajaran dengan berbagai cara salah satunya adalah guru menggunakan 

pendekatan dan media pembelajaran yang tepat. 

Salah satu media pembelajaran dalam mata pelajaran geografi yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal adalah media citra penginderaan jauh. 

Citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran geografi akan sangat 

membantu guru dalam proses belajar mengajar dan dapat dijadikan media alat 

bantu dalam mencapai tujuan pembelajaran geografi sesuai dengan kurikulum. 

Penggunaan citra penginderaan jauh diharapkan dapat memacu proses dan 

hasil belajar siswa dengan kondisi dinamis, kreatif dan relevan dengan 

kehidupan sehari-hari. Citra penginderaan jauh sebagai produk kemajuan 
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teknologi akan dapat membantu pemahaman tentang geografi. Sebagai media 

pengajaran, citra penginderaan jauh mempunyai kegunaan dalam pendidikan 

dan pengajaran geografi yaitu: 

1 Sebagai alat untuk menemukan fakta. 

Citra penginderaan jauh menyajikan gambaran lengkap merupakan sumber 

data yang dapat disadap secara cepat, karena interpretasi citranya dapat 

dilakukan setiap saat dan dalam segala cuaca. Kelengkapan datanya sesuai 

bagi studi geografi yang lingkup studinya luas. 

2 Sebagai alat pemerian 

Oleh karena foto udara menyajikan gambaran sinoptik merupakan alat 

yang baik sekali dalam memerikan objek, gejala atau daerah. Citra 

penginderaan jauh merupakan alat yang baik sekali dalam pemahaman 

objek yang sedang dipelajari. Dalam hal ini maka citra penginderaan jauh 

sangat bermanfaat bagi pendidikan dan pengajaran geografi sejak sekolah 

dasar hingga sekolah tinggi. Citra penginderaan jauh dimanfaatkan sebagai 

alat ilustrasi dalam memahami lingkungan sekitar maupun sebagai alat 

utama dalam penelitian geografi. 

3 Sebagai dasar penjelasan 

Citra penginderaan jauh yang menyajikan gambaran lengkap dengan 

wujud dan letak yang mirip wujud dan letak sebenarnya, merupakan alat 

yang baik sekali untuk memahami letak dan susunan gejala di muka bumi . 

Citra penginderaan jauh sangat penting dalam analisis spasial, analisis 

ekologik maupun analisis kompleks regional. Citra yang dapat dibuat 
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dalam periode ulang yang sangat pendek memungkinkan dilaksanakan 

analisis temporal yang merupakan salah satu analisis penting dalam studi 

geografi. 

4 Kegunaan lain 

Citra penginderaan jauh dapat dijadikan sebagai koreksi peta. Karena 

umumnya peta-peta yang ada sekarang adalah buatan lama, sehingga perlu 

direvisi (Sutanto, 1984: 8). 

Penggunaan citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

geografi kiranya sudah saatnya diberikan di sekolah menengah, karena pada 

tahap ini siswa sudah diberi materi tentang pengaruh geografi baik letak, luas, 

bentuk wilayah, ciri-ciri alami maupun keadaan penduduk terhadap kehidupan 

bangsa. Melalui citra penginderaan jauh guru dapat memperlihatkan daerah 

fisik permukaan bumi. Apabila cara ini diperkenalkan melalui peta topografi, 

kemungkinan daya khayal siswa untuk menginterpretasikan peta dengan 

keadaan sesungguhnya di lapangan lebih sulit dibandingkan dengan citra 

penginderaan jauh. 

Melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas maka citra 

penginderaan jauh adalah merupakan media yang baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran geograf khususnya materi pokok bahasan fenomena biosfer. 

Akan tetapi pembelajaran geografi yang selama ini dilaksanakan lebih 

mengandalkan olah kata, yang bersumber pada buku dan guru. Citra 

penginderaan jauh yang dirancang khusus untuk mempermudah siswa dalam 

mengaitkan langsung konsep-konsep pelajaran dalam fenomena biosfer, 
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ternyata hanya tampak sebagai inventaris sekolah saja. Berdasarkan kenyataan 

di atas bahwa kegiatan dan ekperimen-eksperimen merupakan suatu usaha 

yang berharga dalam pembelajaran geografi sehingga dapat memberikan 

rangsangan penemuan-penemuan baru dalam teknologi. 

Mengingat pentingnya media yang dapat mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran, serta peran media dalam menunjang proses pembelajaran 

yang lebih baik, maka penulis mencoba untuk meneliti “KEEFEKTIFAN 

PEMANFAATAN CITRA PENGINDERAAN JAUH SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN GEOGRAFI PADA POKOK BAHASAN FENOMENA 

DINAMIKA BIOSFER KELAS XI SMA 1 WONOSOBO TAHUN AJARAN 

2010/2011” 

 
B Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1 Bagaimana pembelajaran siswa yang menggunakan media citra 

penginderaan jauh dan tidak menggunakan media citra penginderaan jauh 

pada mata pelajaran IPS Geografi pokok bahasan fenomena dinamika 

biosfer pada siswa kelas XI SMA 1 Wonosobo tahun ajaran 2010/2011? 

2 Adakah perbedaan pembelajaran siswa yang menggunakan media citra 

penginderaan jauh dan tidak menggunakan media citra penginderaan jauh? 

3 Apakah media citra penginderaan jauh efektif untuk pembelajaran pada 

mata pelajaran IPS Geografi pokok bahasan fenomena dinamika biosfer? 
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C Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1 Pembelajaran siswa yang menggunakan media citra penginderaan jauh dan 

tidak menggunakan media citra penginderaan jauh pada mata pelajaran 

IPS Geografi pokok bahasan fenomena dinamika biosfer pada siswa kelas 

XI SMA 1 Wonosobo tahun ajaran 2009/2010. 

2 Perbedaan pembelajaran siswa yang menggunakan media citra 

penginderaan jauh dan tidak menggunakan media citra penginderaan jauh. 

3 Keefektifan media citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

geografi pada mata pelajaran IPS Geografi pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer. 

D Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Kegunaan praktis 

a Memberi informasi dan bahan pertimbangan untuk guru mata pelajaran 

IPS Geografi agar memilih dan menggunakan media pembelajarn yang 

tepat dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS Geografi siswa 

kelas XI SMA 1 Wonosobo. 

b Merangsang siswa untuk melakukan aktivitas belajar dan lebih 

memahami konsep-konsep pembelajaran IPS Geografi. 

2 Kegunaan teoritis 

a Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangakan penelitian selanjutnya. 
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E Batasan Istilah 

Peneliti memberikan batasan istilah dalam penelitian ini agar  

mendapatkan gambaran yang jelas dan cara memandang serta menghadapi 

permasalahan yang ada dalam proposal ini perlu ditekankan istilah yang 

berkaitan dengan judul yang ditetapkan. Penegasan istilah dimaksudkan untuk 

menghindari segala bentuk perbedaan dalam penafsiran proposal ini. Berbagai 

macam istilah yang perlu mendapatkan pembatasan adalah sebagai berikut: 

1 Keefektifan 

Keefektifan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan terhadap suatu 

usaha atau tindakan (Poerwodarminto, 1999: 201). Keefektifan berarti 

penerapan pembelajaran menggunakan media citra penginderaan jauh pada 

pokok bahasan Fenomena Dinamika Biosfer yang akan diajarkan kepada 

siswa, melalui pemanfaatan media ini  siswa mampu mencapai hasil yang 

maksimal seperti yang diharapakan. 

2 Citra penginderaan jauh 

Menurut Lillesand dan Kiefer (1994) penginderaan jauh atau remote 

sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu 

objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan 

suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji 

(Sutanto, 1986: 2). Citra penginderaan jauh adalah gambaran suatu objek, 

daerah atau fenomena hasil rekaman pantulan dan atau pancaran objek 

oleh sensor penginderaan jauh dapat berupa foto atau data digital 

(Purwadhi, 2001). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan citra 
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penginderaan jauh adalah alat untuk menyampaikan informasi 

pembelajaran dalam bentuk gambar suatu objek atau daerah hasil rekaman 

sensor penginderaan jauh berupa foto atau data digital yang terkait dengan 

pokok bahasan fenomena dinamika biosfer, dimana nantinya siswa 

melakukan proses belajar mengajar dengan menginterpretasi citra 

penginderaan jauh guna untuk mengetahui kondisi fisik biosfer di 

permukaan bumi. 

3 Media pembelajaran 

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium” yang berarti 

perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk mengenai kegiatan 

atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media penghantar 

magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga 

dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi 

media pendidikan atau media pembelajaran. Jadi yang dimaksud media 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah media citra penginderaan jauh 

yang digunakan dalam proses pembelajaran geografi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A Hakekat Belajar dan Mengajar 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan 

seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan 

mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai 

pengajar. 

Dua konsep tersbut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala 

terjadi interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa pada saat pengajaran 

itu berlangsung. Inilah makna belajar dan mengajar sebagai suatu proses. 

Interaksi guru dan siswa sebagai makna utama proses pengajaran memang 

berperan penting untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif. Mengingat 

kedudukan siswa siswa sebagai subjek dan sekaligus objek dalam pengajaran 

maka inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai suatu tujuan pengajaran. 

Belajar bukan menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang 

(Nana Sudjana, 1987: 28). Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya dan lain-lain 

aspek yang ada pada individu. 
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Inilah hakikat belajar, sebagai inti proses pengajaran. Dengan 

perkataan lain bahwa dalam proses pengajaran atau interaksi belajar-mengajar 

yang menjadi persoalan utama adalah adanya proses belajar pada siswa yakni 

proses berubahnya tingkah laku siswa melalui berbagai pengalaman yang 

diperolehnya. 

 

B Media Pembelajaran 

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium” yang 

berarti perantara atau pengantar (Arsyad, 2009: 3). Kata media berlaku untuk 

berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media 

penghantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan 

juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi 

media pendidikan atau media pembelajaran. Salah satu gambaran yang paling 

banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam 

proses belajar adalah Dale’s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale) 

(Dale, 1969 dalam Arsyad, 2009: 10) 

 
Abstrak 

Konkret 

Lambang 
Kata 

Lambang Visual 

Gambar diam,
Rekaman radio 

Gambar hidup pameran 

Televisi 

Karyawisata 

Benda tiruan/Pengamatan 

Pengalaman langsung 

Gambar 2.1 Dale’s Cone of Experience 



12 

12 

Kerucut ini merupakan elaborasi yang rinci dari konsep tiga tingkatan 

pengalaman yang dikemukakan oleh Bruner (1966) yaitu pengalaman 

langsung (enactive), pengalaman gambar (iconic), dan pengalaman abstrak 

(symbolic) (Arsyad, 2009: 7). Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang 

kemudian melalui benda tiruan, sampai pada lambang verbal. Semakin ke atas 

di puncak kerucut semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Proses 

belajar dan interaksi belajar tidak harus selalu dimulai dari pengalaman 

langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajarnya (Arsyad, 2009: 10) 

Prinsip pokok yang barus diperhatikan dalam penggunaan media pada 

setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan 

diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi 

pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut 

kebutuhan. Hal ini ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat 

dari kepentingan guru. 

Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk 

membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan 

diantaranya: 

1. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat 

hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru 
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menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa 

balajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

2. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 

Setiap materi pelajaran memiliki kekhasan dan kekompleksan. Media yang 

akan digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pelajaran 

3. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan kondisi 

siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang kurang baik, 

akan sulit memahami pelajaran manakala digunakan media yang bersifat 

auditif. Demikian juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan 

penglihatan yang kurang, akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang 

disajikan melalui media visual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan 

daya yang berbeda. Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan dan 

daya tersebut. 

4. Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektifitas adan efisien. 

Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Demikia juga media yang sangat sederhana 

belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru prlu 

memperhatikan efektifitas penggunaanya. 

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan dengan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa antara lain: 
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1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran lebih baik. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

(Sudjana, 2009: 2) 

Alasan kedua mengapa penggunaan media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses dan hasil pembelajaran adalah berkenaan dengan taraf 

berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai 

dan berpikir kongkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir 

sederhana menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pengajaran erat 

kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pembelajaran 

hal-hal yang abstrak dapat dikongkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan. 
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C Citra Penginderaan Jauh 

Menurut Lillesand dan Kiefer dalam Sutanto (1986: 2) Penginderaan 

jauh (remote sensing) sering disingkat inderaja adalah ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tetang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui 

analisa data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Objek, daerah atau gejala yang 

dikaji dalam definisi tersebut dapat berada di permukaan bumi, di atmosfer 

atau planet luar angkasa. Sedangkan Lindgren (1985) dalam Sutanto (1986: 3) 

mengutarakan definisi penginderaan jauh yaitu berbagai jenis teknik yang 

dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi 

tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau 

dipancarkan dari permukaan bumi. Dari definisi diatas dapat dikemukakan 

bahwa Lillesand dan Kiefer memandang penginderaan jauh sebagai ilmu dan 

teknik, sedangkan Lindgren memandang penginderaan jauh sebagai teknik 

yaitu teknik untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. 

Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen meliputi 

sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, 

sensor, sistem pengolahan data dan berbagai penggunaan data. 

Data penginderaan jauh (citra) menggambarkan objek di permukaan 

bumi relatif lengkap, dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan ujud 

dan letak di permukaan bumi dalam liputan yang luas. Citra penginderaan jauh 

adalah gambaran suatu objek, daerah atau fenomena hasil rekaman pantulan 
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dan atau pancaran objek oleh sensor penginderaan jauh, dapat berupa foto atau 

data digital (Purwadhi, 2001). 

Citra penginderaan jauh merupakan gambaran yang mirip dengan ujud 

aslinya atau paling tidak berupa gambaran planimetriknya, bersifat multiguna 

atau multi-disiplin, artinya dapat digunakan dalam berbagai bidang pengguna 

seperti kependudukan, pemetaan, pertanian, kehutanan, industri, kelautan, 

pematauan lingkungan dan cuaca serta penggunaan lain yang berhubungan 

dengan kondisi fisik permukaan bumi. 

Hasil perekaman atau pemotretan sensor penginderaan jauh disebut 

data penginderaan jauh yang dapat berujud foto udara, citra satelit, citra radar 

dan dapat berupa data analog dan numerik lainnya. 

Simonett et al. (1983) dalam Sutanto (1986: 6) mengutarakan dua 

pengertian tentang citra yaitu: 

1. Gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan atau pembiasan sinar yang 

difokuskan oleh sebuah lensa atau sebuah cermin. 

2. Gambaran rekaman suatu objek (biasanya berupa gambaran pada foto) 

yang dibuahkan dengan cara optic, elektro-optik, optic mekanik atau 

elektronik. Pada umumnya ia gunakan bila radiasi elektromagnetik yang 

dipancarkan atau dipantulkan dari suatu objek tidak langsung direkam 

pada film. 

Di dalam analisis citra penginderaan jauh diperlukan suatu interpretasi 

citra. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji citra penginderaan jauh 
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dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya 

objek tersebut (Estes dan Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1986: 6). 

Penafsir citra mengkaji dan menginterpretasi citra berupaya melalui 

proses penalaran untuk mendeteksi, mengidentifikasi  dan menilai arti 

pentingnya objek  yang tergambar pada citra. Dengan kata lain maka penafsir 

citra berupaya untuk mengenali objek yang tergambar pada citra dan 

menterjemahkannya ke dalam disiplin ilmu tertentu sepeti geologi, geografi, 

ekologi dan disiplin ilmu lainnya. 

Citra penginderaan jauh sangat beraneka macam jenisnya. Citra 

penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi atas citra foto dan citra non foto 

(Sutanto, 1986: 66): 

1. Citra foto dapat dibedakan atas beberapa dasar yaitu: 

a. Spektrum elektromagnetikyang digunakan 

(1). Foto ultraviolet yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 

spektrum ultraviolet. Spektrum ultraviolet yang dapat digunakan 

untuk pemotretan hingga saat ini ialah spektrum ultraviolet dekat 

hingga panjang gelombang 0,29µm 

(2). Foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 

spektrum tampak dari saluran biru hingga sebagian hijau (0,4µm-

0,56µm) 

(3). Spektrum pankromatik, yaitu foto yang dibuat dengan 

menggunakan seluruh spektrum tampak 
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(4). Foto inframerah asli yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan 

spektrum inframerah dekat hingga panjang gelombang 0,9µm dan 

hingga 1,2µm bagi film inframerah dekat yang dibuat secara 

khusus. 

(5). Foto inframerah modifikasi, yaitu foto yang dibuat dengan 

spektrum inframerah dekat dan sebagian spektrum tampak pada 

saluran merah dan sebagian saluran hijau. 

b. Sumbu kamera 

(1). Foto vertikal, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak 

lurus terhadap permukaan bumi. 

(2). Foto condong, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera 

menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini 

pada umumnya sebesar 10O atau lebih besar. 

c. Jenis kamera 

(1). Foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap 

daerah liputan foto hanya tergambar oleh satu lembar foto. 

(2). Foto jamak, yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama 

dan menggambarkan daerah liputan yang sama. 

d. Warna yang digunakan 

(1). Foto berwarna semu atau foto inframerah berwarna. Pada foto 

berwarna semu, warna objek tidak sama dengan warna foto. Objek 

seperti vegetasi yang berwarna hijau dan banyak memantulkan 

spektrum inframerah, tampak merah pada foto 
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(2). Foto warna asli, yaitu foto pankromatik berwarna 

e. Sistem wahana dan penginderaannya 

(1). Foto udara, yaitu foto yang dibuat dari pesawat udara atau dari 

balon. 

(2). Foto satelit atau foto orbital, yaitu foto yang dibuat dari satelit. 

2. Citra non foto dapat dibedakan berdasarkan: 

a. Spektrum elektromagnetik yang digunakan 

(1). Citra inframerah termal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum 

inframerah termal. Jendela atmosfer yang digunakan ialah saluran 

dengan panjang gelombang (3,5-5,5)µm, (8-14) µm dan sekitar 

18µm. Penginderaan pada spektrum ini mendasarkan atas beda 

suhu objek dan daya pancarnya yang pada citra tercermin dengan 

beda rona atau beda warnanya. 

(2). Citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang dibuat 

dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil 

penginderaan dengan sistem aktif yaitu dengan sumber tenaga 

buatan, sedang citra gelombang mikro dihasilkan dengan sistem 

pasif yaitu dengan menggunakan sumber tenaga alamiah. 

b. Sensor yang digunakan 

(1). Citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal 

(2). Citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan saluran jamak. 

Berbeda dengan citra tunggal yang umumnya dibuat dengan 
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saluran lebar, citra multispectral pada umumnya dibuat dengan 

saluran sempit. 

c. Wahana yang digunakan 

(1). Citra dirgantara (airborne image), yaitu citra yang dibuat dengan 

wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara 

(2). Citra satelit (satellite/spaceborne image) yaitu citra yang dibuat dari 

antariksa atau angkasa luar. 

 

D Karakter Pembelajaran Geografi 

Geografi sebagai induk dari ilmu. Dengan demikian geografi dengan 

objek studinya adalah permukaan bumi dengan relasi keruangannya memiliki 

kedudukan yang kuat dalam memberikan dasar pengetahuan untuk 

mempelajari dan melakukan studi berbagai aspek kehidupan di permukaan 

bumi. Studi geografi merupakan studi yang berkenaan dengan 

pengorganisasianruang hasil interaksi antara faktor manusia dengan faktor-

faktor geografi lainnya. Untuk dapat mengungkapkan gejala dan masalah 

geografi itu, guru wajib mengetahui hakekat faktor manusia dengan alam 

lingkungannya dan dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar berkenaan 

dengan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya. 

Untuk kepentingan tersebut diperlukan penerapan pendekatan Sosiologi, Ilmu 

Ekonomi, Antropologi, Ilmu Politik dan sebagainya. 

Selain menyoroti aspek manusia, studi geografi juga menyoroti 

lingkungan fisik yang melatarbelakangi kehidupan manusia itu meliputi cuaca 
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dan iklim, kesuburan tanah, keadaan batuan, kelautan dan lain sebagainya. 

Untuk mampu mengungkapkan latar belakang alam ini guru geografi wajib 

memiliki pengetahuan dasar tentang Meteorologi, Klimatologi, Geologi, 

Geomorfologi, Kartografi dan lain-lain. Pendekatan ilmu-ilmu tadi dapat 

diterapkan untuk mengungkapkan gejala-gejala dan proses-proses alam yang 

melatarbelakangi kehidupan manusia dimuka bumi. Dalam mempelajari dan 

mengajarkan geografi pendekatan interdisipliner ataupun multidisipliner 

menjadi ciri khas pengajaran geografi. Kedua pendekatan tersebut merupakan 

kemampuan dasar guru geografi dalam pengajaran di kelas. 

 

E Pembelajaran Geografi Pokok Bahasan Fenomena Dinamika Biosfer 

Setiap makhluk hidup atau organisme dalam suatu lingkungan akan 

mengadakan hubungan timbal balik atau interaksi. Lingkungan tempat 

makhluk hidup berinteraksi tersebut dinamakan ekosistem. Pada dasarnya 

ekosistem itu terbentuk dari dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Ekosistem 

tersebut terdiri dari beberapa macam. Kumpulan dari ekosistem yang terdapat 

di bumi inilah yang dikenal dengan biosfer. Sedangkan lingkungan yang 

dihuni oleh manusia sesuai dengan struktur kehidupannya dinamakan 

antroposfer. 

1. Tinjauan Pustaka Fenomena Biosfer 

Ditinjau dari etimologinya biosfer terdiri dari dua kata yaitu bios 

yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah 

biosfer berarti lapisan hidup, artinya lapisan tempat makhluk hidup. 
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Biosfer adalah lapisan permukaan bumi,air, dan atmosfer yang mendukung 

kehidupan organism atau makhluk hidup (Harmanto, Gatot, 2008: 2). 

Tidak semua lapisan yang menyelubungi bumi dapat mendukung 

kehidupan.Oleh karena itu, persebaran makhluk hidup di permukaan bumi 

tidak merata. Biosfer merupakan tempat dimana makhluk hidup seperti 

flora dan fauna karena biosfer juga memiliki 2 faktor yaitu Faktor Abiotik 

dan Faktor Biotik. 

a Faktor abiotik yang meliputi iklim, edafik, dan fisiografi. 

Iklim merupakan keadaan suhu rata-rata di suatu tempat  dengan kurun 

waktu relative yang lama. Keadaan suhu dipermukaan bumi berbeda-

beda karena dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari. Faktor 

edafik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan flora, hal ini disebabkan kebutuhan utama yang 

menjamin kehidupan flora berasal dari tanah, seperti unsure hara, air 

dan udara.. Oleh karena itu tingkat kesuburan tanah sangat 

mempengaruhi pertumbuhan flora. Sedangkan faktor fisiografis yang 

berupa ketinggian tempat dan bentuk lahan sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan flora di permukaan bumi. Pada setiap 

ketinggian tertentu tumbuh jenis tanaman tertentu. Hal ini disebabkan 

ketinggian suatu daerah sangat mempengaruhi perubahan suhu. 

Semakin tinggi suatu tempat, suhu udara akan semakin rendah, 

sedangkan tumbuhan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu. 
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b Faktor biotik yang meliputi flora, fauna dan aktivitas manusia 

Faktor biotik yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan 

fauna adalah manusia. Manusia diberi kelebihan akal pikiran oleh 

Yang Maha Pencipta, sehingga dapat mengubah bentang alam yang 

sudah ada melalui tekonologi, misalnya mengubah hutan menjadi 

pemukiman penduduk. 

2. Faktor-Faktor Persebaran Flora dan Fauna di Permukaan Bumi 

Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak merata dan 

bervariasi. Dalam memperlajari sebaran flora dan fauna diperlukan sebuah 

ilmu cabang geografi yaitu Biogeografi dengan menggunakan dua 

pendekatan yaitu biogeografi sejarah dan biogeografi ekologi. 

Biografi sejarah adalah studi tentang persebaran flora dan fauna 

dengan sudut pandang perkembangan dan evolusi kelompok organime, 

iklim, migrasi, gerakan bumi pada masa lalu serta hubungan ekologis masa 

lalu dengan masa sekarang. Biogeografi ekologi adalah studi tentang 

persebaran flora dan fauna dengan sudut pandang interaksi antar organism, 

interaksi organisme dengan lingkungan dan pengaruh interaksinya. 

Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain (Khosim, 2007: 4) 

a Faktor penyebab persebaran 

Faktor utama penyebab fauna di dunia adalah tekanan populasi, 

sehingga terjadi persaingan hebat yang memaksa hewan bermigrasi 
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untuk mempertahankan hidup. Faktor kedua adalah habitat baru yang 

memaksa hewan atau tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan baru. 

b Sarana penyebaran 

Dalam persebarannya, flora dan fauna sangat dipengaruhi oleh media, 

sehingga mereka dapat berkembang dan menyebar. Media ini bias 

melalui angin atau air. Selain itu, manusia juga merupakan media 

utama dalam persebaran flora dan fauna. Contohnya tanaman kina 

yang sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, oleh penjajah 

dikembangkan di Indonesia dan ternyata cocok. 

c Hambatan persebaran 

Secara umum, hambatan persebaran flora dan fauna meliputi hambatan 

iklim, tanah, topografis dan biologis. Hambatan iklim terkait dengan 

kemampuan adaptasi makhluk hidup pada suhu udara, kelembaban, 

udara dan curah hujan. Hambatan tanah terkait dengan kesuburan 

tanah, hidrologi. Pola bentang alam tertentu dapat menjadi penghalang 

persebaran flora dan fauna. Hambatan biologis terkait dengan 

ketersediaan makanan dan persaingan antarmakhkuk hidup. 

3. Persebaran Flora di Dunia 

Pada tahun 1889 C. Hart Meeriem, seorang peneliti biologi alam 

mengemukakan model penyebaran tumbuhan berdasarkan variasi 

ketinggian pada gunung di San Fransisco dari kaki gunung hingga 

puncaknya (Siswadi, 2005: 2). Model tersebut ternyata sejalan dengan 

pola penyebaran tumbuhan dari garis tropik equator hingga kea rah utara 
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maupun selatan. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna 

yaitu iklim, tanah, ketinggian tempat dan bentuk lahan serta kehidupan 

(biotik). 

Karena temperatur berubah sesuai dengan ketinggian sebagaimana 

garis lintang selatan dan utara, maka Meeriem berkesimpulan bahwa tipe 

tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian 

dapat dibuktikan juga bahwa kelembaban ternyata lebih berperan daripada 

faktor temperatur. Curah hujan yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman besar, sebaliknya semakin bergerak ke daerah 

dengan curah hujan rendah, tumbuhan akan didominasi oleh tumbuhan 

kecil, belukar, padang rumput dan akhirnya katus atau tanaman padang 

pasir. 

Sistem bioma merupakan salah satu cara mempelajari persebaran 

berbagai jenis tumbuhan. Sistem bioma menekankan pada dinamika 

komunitas yang berhubungan dengan iklim dan faktor lingkungan 

lainnya.Bioma- bioma di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi 

beberapa antara lain (Hestiyanto, 2007: 7-10) 

a Bioma gurun 

Daerah gurun dicirikan oleh curah hujan yang sangat rendah, yaitu 

kurang dari 250 mm per tahun dan intensitas panas matahri yang 

tinggi. Di daerah ini umumnya terdiri atas batu dan pasir dengan 

tumbuhan yang jarang. Daerah gurun ini berada di sekitar 200 LU yaitu 

mulai dari Pantai Atlantik di Afrika hingga ke asia Tengah. Tumbuhan 
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yang mampu hidup di gurun pada umumnya mempunyai daun kecil 

seperti duri dan mempuanyai akar yang panjang. Vegetasi yang dapat 

hidup di daerah gurun adalah kaktus, semak akasia, kurma. 

b Bioma padang rumput 

Bioma ini terbentang di daerah tropika sampai ke daerah subtropika 

yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan, 

umumnya curah hujan berkisar antara 250 mm – 500 mm per tahun 

dan tanah di daerah ini tidak mampu menyimpan air karena 

porositasnya rendah dan sistem penyaluran air kurang baik. Tumbuhan 

yang dapat hidup di daerah ini adalah sejenis rumput seperti rumput 

bluestem dan Indian grasses. 

c Bioma sabana 

Sabana adalah suatu padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon 

yang tumbuhnya menyebar. Bioma sabana termasuk salah satu sistem 

biotik terbesar di bumi, menempati daerah yang luas di Benua Afrika, 

Amerika Selatan dan Australia. Terbentuknya sabana bercirikan 

temperatur udara panas sepanjang tahun dan hujan yang terjadi secara 

musiman. 

d Bioma hutan basah 

Hutan basauh terdapat di daerah tropika meliputi Amerika Selatan, 

Semenanjung Amerika Tengah, Afrika, Australia bagian utara, 

Indonesia, Malaysia. Di daerah ini terdapat berbagai macam jenis 

tumbuhan yang dapat hidup lebat karena sepanjang tahun hutan ini 
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mendapat sinar matahari yang cukup, air yang cukup, curah hujan di 

atas 2000 mm per tahun 

e Bioma hutan gugur 

Bioma hutan gugur terdapat di daerah iklim sedang antara lain 

Amerika Serikat bagian timur, di ujung selatan Benua Amerika, 

Kepulauan Inggris dan Australia. Curah hujannya merata yaitu 750 

mm-1000 mm per tahun. Di hutan gugur ini pohon-pohon tidak terlalu 

rapat dan jumlah tumbuhannya relative sedikit. Daerah ini mempunyai 

empat musim yaitu musim panas, gugur, dingin dan semi. Saat musim 

panas pohon-pohon yang tinggi tumbuh dengan daun lebat membentuk 

tudung. Saat musim gugur menjelang musim dingin pancaran matahari 

berkurang oleh karena itu daun-daun menjadi merah dan cokelat 

kemudian gugur karena kesulitan mendapatkan air. Saat musim dingin 

menjadi salju tumbuhan menjadi gundul. Saat musim semi menjelang 

panas tumbuhan mulai berdaun kembali. 

f Bioma taiga 

Bioma taiga atau hutan pohon pinus banyak terdapat di belahan bumi 

utara yaitu Rusia dan Kanada. Daerah ini merupakan bioma terluas 

dimana mengalami musim dingin yang panjang dan musim kemarau 

yang singkat. Tumbuhan yang hidup di daerah ini sangat sedikit antara 

lain jenis conifer seperti spruce, alder, birch, juniper. 
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g Bioma tundra 

Tundra merupakan daerah kutub yang tidak dapat ditumbuhi oleh 

pepohonan. Hanya lumut yang dapat tumbuh di daerah tundra. Daerah 

tundra dapat dijumpai di sekeliling lingkaran Arktik dan pulau-pulau 

kecil dekat Antartika. Daerah ini mempunyai musim dingin yang 

panjang dan gelap serta musim panas panjang dan terang, oleh karena 

itu musim tumbuh tanaman sangat pendek. Tumbuhan yang mampu 

bertahan hidup di daerah ini merupakan jenis tumbuhan yang khas 

antara lain lumut, rumput dan semak. 

4. Persebaran Fauna di Dunia 

Umumnya hewan tersebar secara terbatas pada daerah tertentu 

karena adanya berbagai penghalang atas karena sejarah tempat asalnya 

pada zaman dahulu. Umumnya yang menjadi penghalang dan pemisah 

persebaran hewan adalah faktor fisik keadaan bumi. 

Wilayah persebaran hewan pertama kali diperkenalkan oleh Sclater 

(1858) selanjutnya dikembangkan oleh Huxley (1868) dan oleh Alfred 

Russel Wallace (1876). Menurut Wallace, persebaran fauna di dunia dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa yaitu (Hestiyanto, 2007:11): 

a Wilayah nearitik 

Wilayah neartitik meliputi seluruh wilayah Amerika Utara dan seluruh 

Greenland. Fauna yang berada di wilayah ini antara lain antelop 

bertanduk tiga, salamander, bison. 
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b Wilayah neotropik 

Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan sampai Amerika 

bagian tengah dan Amerika Selatan. Kondisi wilayah neotropik 

sebagian besar beriklim tropis. Hewan yang terdapat di wilayah 

neotropik antar lain kukang, armadillo, orang utan, kuda. 

c Wilayah australis 

Wilayah australis meliputi Australia, Selandia Baru, Irian dan Maluku. 

Sebagian besar kondisi lingkungan beriklim  tropis dan sebagian lagi 

beriklim sedang. Hewan yang hidup di wilayah australis antara lain 

kanguru, koala, cendrawasih, kiwi, kakaktua. 

d Wilayah oriental 

Wilayah oriental meliputi Benua Asia beserta pulau-pulaunya yang 

dekat, diantaranya Sumatera, Jawa, Sulawesi, Srilanka, Filipina. 

Sebagian besar wilayah ini beriklim tropis sehingga kaya akan flora 

dan fauna. Hewn yang spesifik di wilayah ini antara lain harimau, 

gajah, badak. 

e Wilayah paleartik 

Wilayah paleartik meliputi hampir seluruh daratan Eurasia dan 

beberapa daerah tertentu, antara lain Himalaya, Afganistan, Afrika. 

Keadaan lingkungan fisik wilayah Paleartik cukup bervariasi antara 

lain memiliki perbedaan suhu yang sangat tinggi dan curah hujan yang 

berbeda-beda. Hewan yang hidup di wilayah ini antar lain bison, 

landak, kucing kutub. 
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f Wilayah Ethiopian 

Wilayah etiopian meliputi seluruh daratan Benua Afrika, Madagaskar 

dan daratan Arab bagian selatan. Keadaan lingkungan wilayah etiopian 

relative seragam. Di bagian utara wilayah etiopian adalah gurun yang 

merupakan padang pasir. Hewan yang terdapat di wilayah ini antara 

lain gorilla, simpanse, burung unta. 

5. Persebaran Flora di Indonesia 

Pada tahun 1889, Hart Meeriem, seorang peneliti Biologi alam 

mengemukakan model penyebaran tumbuhan berdasarkan variasi 

ketinggian pada gunung San Fransisco dari kaki gunung hingga puncaknya 

(Siswadi, dkk, 2005: 2). Model tersebut ternyata sejalan denga pola 

penyebaran tumbuhan dari garis tropic equator hingga kea rah utara 

maupun selatan. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna 

yaitu iklim, tanah, ketinggian tempat dan bentuk lahan serta kehidupan 

(biotik). 

Karena temperatur berubah sesuai dengan ketinggian sebagaimana 

pula garis lintang selatan dan utara, maka Meeriem berkesimpulan bahwa 

tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian 

dapat dibuktikan juga bahwa kelembaban ternyata lebih berperan daripada 

faktor temperatur. Curah hujan yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung 

pertumbuhan tanaman besar, sebaliknya semakin kita bergerak ke daerah 

curah hujan rendah, tumbuhan akan didominasi oleh tumbuhan kecil, 
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belukar, padang rumput dan akhirnya katus atau tanaman padang pasir 

lainnya. 

Flora di wilayah Kepulauan Indonesia dipengaruhi oleh keadaan 

geologis dan keadaan iklim. Secara astronomi, Indonesia terletak pada 60 

LU – 110 LS dan 950 BT - 1410 BT. Artinya Indonesia terletak di daerah 

iklim tropis. Ciri-ciri daerah tropis antara lain temperatur cukup tinggi 

(260C-280C) , curah hujan cukup banyak dan tanahnya subur yang 

disebabkan proses pelapukan batuan cukup cepat. Bila dilihat secara 

geologis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan 

muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia 

memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanahnya menjadi 

subur. 

Indonesia yang terletak di kawasan khatulistiwa mempunyai 

kekayaan flora yang beraneka ragam. Penyebaran flora di Indonesia secara 

horizontal antara lain: 

a Flora Indonesia bagian barat (Flora Asiatis) 

Wilayah Indonesia bagian barat memiliki ciri tipe hutannya heterogen, 

pohonnya berjenis-jenis sehingga masih lebat dengan curah hujan yang 

tinggi dan sering disebut hutan hujan tropis. Jenis flora di daerah ini 

antara lain rotan, kayu jati, beringin, pohon durian, pohon nangka, 

bunga bangkai. Flora di daerah ini meliputi Pulau Sumatera, 

Kalimantan, Jawa dan Bali 
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b Flora Indonesia bagian tengah (Flora Peralihan) 

Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri tipe hutannya 

homogen/sejenis hutan musim. Pada musim kemarau pepohonannya 

banyak yang gugur  dan curah hujan sedang. Jenis flora di daerah ini 

adalah kayu cendana, kayu putih. Wilayahnya terdapat di Pulau 

Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. 

c Flora Indonesia bagian timur (Flora Australia) 

Wilayah Indonesia bagian timur memiliki cirri iklimnya makin kering, 

curah hujan rendah, sehingga banyak dijumpai sabana dan stepa 

dimana tipe hutannya homogen. Wilayahnya meliputi Pulau Irian Jaya, 

Papua dan sekitarnya. 

(Harmanto, 2008: 21) 

6. Persebaran Fauna di Indonesia 

Fauna di Indonesia mencerminkan posisinya di antara Benua Asia 

dan Benua Australia. Secara geologis, kepulauan Indonesia terbagi atas 

wilayah yaitu bagian barat yang menyatu dengan benua Asia disebut 

landas kontinen sunda (Paparan Sunda), bagian tengah disebut wilayah 

peralihan, sedangkan bagian timur Indonesia menyatu dengan benua 

Australia disebut landas kontinen Sahul (Paparan Sahul). 

Diantar landas kontinen Sunda dengan wilayah peralihan terdapat 

batas fauna dan flora Asia yang disebut garis Wallacea. Garis Wallacea 

adalah garis khayal yang membatasi jenis fauna dan flora 

peralihan.Sedangkan antara wilayah peralihan dengan landas kontinen 
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Sahul terdapat batas fauna dan flora Australia yang disebut garis Weber. 

Garis Weber adalah garis khayal yang membatasi jenis fauna dan flora 

peralihan dengan jenis fauna dan flora Australis. 

Kedua landasan kontinen ini terjadi pada akhir masa Pleistosen. 

Pada masa itu terjadi perubahan  permukaan air laut di seluruh dunia 

karena mencairnya lapisan es dan gletser. Permukaan laut naik kira-kira 

150 meter. Akibatnya di Indonesia Barat tenggelam dan hanya bagian-

bagian yang tertinggi dari lipatan pegunungan yang tertinggal sebagai 

kepulauan, yang sekarang bisa dilihat adalah landas kontinen yang 

berbatasan dengan Malaysia, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan 

selatan dan Jawa Utara. 

Penyebaran binatang tiap daerah di Indonesia tidak sama, ini 

berhubungan erat dengan zaman fluvial . Karena Paparan Sunda dan 

Paparan Sahul masih berupa daratan sehingga binatang bebas berpindah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran binatang antara lain: 

a Perbedaan jenis tumbuhan, ini erat hubungannya dengan jenis 

binatang. Seperti binatang yang hidup di hutan rimba berbeda dengan 

yang hidup di padang rumput. 

b Perbedaan jenis permukaan bumi, contoh binatang-binatang yang 

terbang dan yang hidup di air lebih lincah dan luas daya geraknya 

daripada yang hidup di daratan. 
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c Pengaruh alam, contohnya binatang menyusui di darat ditentukan oleh 

pengaruh alam yaitu karena adanya rintangan dan hubungan dengan 

daratan. 

(Harmanto, 2008: 23) 

Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah antara 

lain: 

a. Wilayah fauna Indonesia barat 

Wilayah fauna Indonesia barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau  Jawa, 

Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Fauna kawasan 

Indonesia barat sering disebut fauna dangkalan sunda. Batas wilayah 

kawasan fauna dangkalan sunda adalag garis wallacea. Jenis fauna di 

kawasan dangkalan sunda termasuk tipe asiatis, antara lain gajah, 

harimau, beruang, orang utan, banteng. 

b. Wilayah fauna Indonesia tengah 

Kawasan fauna Indonesia tengah meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. 

Fauna di kawasan tengah merupakan fauna khas Indonesia. Persebaran 

fauna di Indonesia tengah dibatasi oleh garis wallacea di sebelah barat 

dan garis weber di sebelah timur. Jenis fauna di kawasan Indonesia 

tengah antara lain Anoa, Babi rusa, Komodo, Biawak. 

c. Wilayah fauna Indonesia timur 

Kawasan fauna Indonesia timur meliputi Kepualuan Maluku dan Papua 

beserta pulau-pulau kecil disekitarnya. Wilayah ini sering disebut 
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wilayah fauna dangkalan sahul. Jenis fauna di kawasan ini termasuk 

tipe australis antara lain Kanguru, Burung Cendrawasih. 

 

F Citra Penginderaan Jauh Sebagai Media Pembelajaran Dalam Pokok 
Bahasan Fenomena Dinamika Biosfer 
 

Citra penginderaan jauh merupakan gambaran suatu objek, daerah atau 

fenomena hasil rekaman pantulan dan pancaran objek oleh sensor 

penginderaan jauh yang dapat berupa foto atau data digital (Purwadhi, 2001). 

Data citra penginderaan jauh menggambarkan objek di permukaan bumi relatif 

lengkap, dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letak di 

permukaan bumi dalam liputan yang luas, sehingga akan memberikan keadaan 

morfologi di permukaan bumi yang sebenarnya. Morfologi di permukaan 

bumi dapat tersusun dari beberapa fenomena geosfer yaitu atmosfer, litosfer, 

hidrosfer dan biosfer. 

Biosfer yang merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri 

atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer yang terdiri dari 

beberapa lapisan yaitu litosfer, hidrosfer dan atmosfer yang masih dapat 

ditemui berbagai macam kehidupan, akan membentuk satu kesatuan di 

permukaan bumi yang memberikan gambaran morfologi di bumi. Dengan 

memanfaatkan citra penginderaan jauh akan dapat menganalisis fenomena 

geosfer dan morfologi di bumi tanpa kontak langsung dengan objek yang 

dikaji, sehingga dapat diperoleh informasi-informasi yang diperlukan 

berkaitan dengan fenomena geosfer di suatu wilayah. 
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Citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran pada pokok 

bahasan fenomena dinamika biosfer akan sangat menunjang kegiatan 

pembelajaran khusunya dalam menganalisis persebaran flora dan fauna di 

permukaan bumi. Flora dan fauna  di permukaan bumi tersebar tidak merata, 

ini disebabkan karena faktor lingkungan yang ada disekitarnya yang dapat 

berupa keadaan fisiografis dan geografis suatu wilayah, keadaan edafik 

(tanah) di suatu wilayah serta keadaan iklim yang mempengaruhi lingkungan 

disekitarnya. 

Persebaaran flora dan fauna di permukaan bumi yang tidak merata 

akan diketahui persebarannya melalui citra penginderaan jauh dengan jalan 

menganalisis unsur- unsur biosfer yang ada di suatu wilayah, seperti unsur 

morfologi wilayah, unsur edafik (tanah) dan unsur iklim yang dimana 

semuanya itu akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna di suatu 

wilayah. 

Pembelajaran geografi di sekolah pada pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer yang di dalamnya mengkaji tentang persebaran flora dan 

fauna hanya diberikan oleh guru kepada siswa secara teoritis saja. Siswa 

hanya mengetahui secara teoritis tentang persebaran flora dan fauna. Siswa 

tidak mengetahui mengapa setiap wilayah mempunyai flora dan fauna yang 

endemic serta siswa belum mampu untuk menganalisis mengapa fenomena 

geosfer mempu mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan 

bumi. Ini dikarenakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi 

kepada siswa belum digunakan secara maksimal. Berkaitan dengan hal 
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tersebut maka citra penginderaan jauh yang selama ini belum digunakan 

secara maksimal mencoba untuk diuji cobakan kepada siswa untuk 

menganalisis persebaran flora dan fauna di permukaan bumi dengan jalan 

menginterpretasikan citra penginderaan jauh. 

 
G Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berpikir penelitian diatas menunjukkan bahwa peneliti 

berusaha membandingkan suatu pembelajaran yang menggunakan media citra 

Media Citra Penginderaan 
Jauh 

(Citra Satelit dan Foto Udara) 

Tanpa Media Citra 
Penginderaan Jauh 

(Peta, Atlas, Globe,) 

Kelas Eksperimen 
(Kelas XI IPS 1) 

Kelas Kontrol 
(Kelas XI IPS 2) 

Pembelajaran Geografi Pokok Bahasan 
Fenomena Dinamika Bisofer 

Efektifitas Penggunaan Media 
Citra Penginderaan Jauh Sebagai 

Media Pembelajaran 

Hasil Belajar Siswa 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian 
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penginderaan jauh berupa citra satelit maupun foto udara yang merupakan 

produk hasil penginderaan jauh dengan pembelajaran yang tanpa 

menggunakan media citra penginderaan jauh melainkan menggunakan media 

atlas, peta, globe atapun media pembelajaran yang lainnya. Pembelajaran 

menggunakan media citra penginderaan jauh diberikan kepada siswa kelas XI 

IPS 1 yang dalam penelitian disebut dengan kelas eksperimen, sedangkan 

pembelajaran yang menggunakan media atlas, globe dan peta diberikan 

kepada siswa kelas XI IPS 2 yang dalam penelitian disebut kelas kontrol. 

Pembelajaran kedua kelas berupa pembelajaran geografi pada pokok bahasan 

fenomena dinamika biosfer. Pembelajaran kedua kelas diberi perlakukan sama 

baik materi pelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran maupun tes 

yang akan digunakan namun dibedakan dalam menggunakan media 

pembelajaran, sehingga akan diperoleh hasil belajar melalui tes dari kedua 

kelas yang kemudian akan dibandingkan dan dianalisis manakah pembelajaran 

yang lebih baik antara pembelajaran menggunakan media citra penginderaan 

jauh atau pembelajaran tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh 

sehingga dapat diketahui keefektifan media citra penginderaan jauh sebagai 

media pembelajaran geografi pada pokok bahasan fenomena dinamika biosfer. 
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H Hipotesis Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dirumuskan dan kajian 

teori-teori yang mendukung, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran 

menggunakan media citra penginderaan jauh dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan media citra penginderaan jauh. 

2. Pembelajaran dengan citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

geografi efektif bagi siswa dimana konsep pembelajaran dengan media 

pembelajaran ini lebih berorientasi kepada siswa dari pada kepada guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Lokasi ini 

beralamat di Jalan T. Jogonegoro Km.1 Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Wonosobo. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah 

favorit yang ada di Kabupaten Wonosobo. Adapun sasaran dalam penelitian 

ini adalah siswa-siswa SMA Negeri 1 Wonosobo khususnya siswa kelas XI. 

 

B Populasi Penelitian 

\ Populasi harus dibatasi dan ditegaskan sampai pada batas-batas 

tertentu agar dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian populasi. Hal ini 

ditegaskan lagi bahwa suatu hal yang justru perlu diperhatikan adalah keadaan 

homogenitas. Apabila keadaan populasi itu homogen pengambilan populasi 

hampir tidak ada masalah. 

Sesuai dengan penelitian ini, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Wonosobo tahun ajaran 

2010/2011. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS yang 

berjumlah 60 siswa 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IIS 1 30 orang 

2 XI IIS 2 30 orang 

Jumlah 60 orang 

Sumber: Data Primer, 2010 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk membandingkan 

penerapan menggunakan media citra penginderaan jauh dengan tidak 

menggunakan media citra penginderaan jauh, maka peneliti mengambil 

seluruh populasi di kelas XI IPS untuk digunakan sebagai subjek penelitian. 

Satu kelas digunakan untuk kelas eksperimen dan satu kelas untuk kelas 

kontrol. Waktu eksperimen didasarkan waktu jam mata pelajaran Geografi. 

Penentuan untuk menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan dengan uji homogenitas. Dalam uji ini digunakan uji Bartlett 

dengan mengambil nilai pre tes yang diberikan oleh peneliti. Adapun langkah-

langkah yang uji homogenitas antara lain 

1 Menghitung S2 dari masing-masing kelas 

2 Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus: 

 

3 Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

 

4 Menghitung nilai statistik Chi-Kuadrat (X2) dengan rumus: 
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Keterangan: 

S2 : Varians gabungan dari semua sampel 

    : Varians masing-masing kelompok atau kelas 

Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika x2
 ≥ xtabel dengan taraf 

signifikansi 5% dan dk pembilang = (k – 1) (Sudjana, 1996: 263). 

 

C Variabel Penelitian 

Setiap masalah dalam penelitian harus mengandung variabel yang jelas 

sehingga memberikan gambaran data dan informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar menggunakan 

media citra penginderaan jauh dan tidak menggunakan media citra 

penginderaan jauh pada mata pelajaran geografi pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer pada kelas XI IPS SMA 1 Wonosobo tahun ajaran 

2010/2011 

2 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar geografi pokok 

bahasan fenomena dinamika biosfer siswa kelas XI IPS SMA 1 Wonosobo 

tahun ajaran 2010/2011. 

3 Sub variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif yang 

meliputi pengetahuan, ingatan, dan pemahaman siswa. Hasil belajar afektif 

meliputi minat, sikap dan nilai. Hasil belajar psikomotorik yang meliputi 

persiapan, kecakapan bertanya, kecakapan berpendapat, memecahkan 
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masalah dan menemukan inspirasi melalui pengamatan lapangan dan studi 

pustaka. 

 

D Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wonosobo tahun ajaran 

2010/2011 dengan sampel penelitian siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas XI IPS 2 sebagai kelompok kontrol. Pada prinsipnya, 

kedua kelompok dilaksanakan 3 tahap kegiatan yaitu pre test, pembelajaran 

dan post test. Pre test digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa 

tentang pengetahuan fenomena geografi dengan fokus pembelajaran tentang 

fenomena dinamika biosfer yang didalamnya membahas tentang persebaran 

flora dan fauna di permukaan bumi sebelum diadakan pembelajaran dan post 

test digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Pembelajaran kelompok eksperimen digunakan media citra 

penginderaan jauh sebagai bahan pemberian materi pelajaran dengan kegiatan 

utama adalah ceramah, praktikum dan diskusi, sedangkan pembelajaran pada 

kelompok kontrol digunakan peta dan atlas sebagai bahan pemberian materi 

pelajaran dengan kegiatan utamanya adalah ceramah, praktikum dan diskusi. 

Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dari kedua kelompok relatif sama 

yaitu 1 jam pelajaran untuk pre test, 4 jam pelajaran untuk pembelajaran inti 

dan 1 pelajaran untuk post tes. Setiap jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 

menit. 
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Adapun desain penelitian pada dua kelas dapat digambarkan sebagai              

berikut : 

Tabel 3.2. Desain Penelitian 

Kelas Pre Tes Perlakuan Tes 
Eksperimen 

Kontrol 
Y11 
Y12 

X1 
X2 

Y2ı 
Y22 

(Sudjana, 1989 : 36) 

Keterangan : 

X1 : pembelajaran menggunakan model pembelajaran inovatif dan 

penggunaan media citra penginderaan jauh 

X2 : pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran 

inovatif dan penggunaan media selain citra penginderaan jauh 

Y11 : hasil pre tes pada kelompok eksperimen 

Y12  hasil pre tes pada kelompok kontrol 

Y2ı  hasil pos tes pada kelompok eksperimen 

Y22  hasil post tes pada kelompok kontrol 

 

E Instrumen dan Alat Penelitian 

1 Instrumen Penelitian 

Materi yang digunakan dalam tes ini adalah materi pelajaran 

geografi pokok bahasan fenomena dinamika biosfer. Adapun bentuk tes 

adalah obyektif pilihan ganda dengan lima pilihan, disamping agar tes 

(alat ukur) yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat dan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam pembuatanya harus 
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dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun langkah-langkah yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a Persiapan 

(1) Menentukan tujuan pengadaan tes. 

(2) Merumuskan tujuan intruksional khusus dari tiap bagian bahan. 

(3) Mengurutkan semua pembelajaran khusus dalam tabel persiapan 

yang memuat aspek tingkah laku yang terkandung dalam tujuan 

pembelajaran khusus tersebut. 

(Arikunto, 2007: 153) 

b Pembuatan soal uji coba 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan soal uji coba 

adalah sebagai berikut: 

(1) Mengadakan pembatasan materi 

Mata pelajaran yang dijadikan sebagai bahan tes adalah materi 

fenomena dinamika biosfer yang merupakan bagian dari materi 

pembelajaran geografi. 

(2) Menentukan tipe soal 

Bentuk soal yang akan digunakan adalah tes obyektif dengan 

pilihan ganda dan tiap butir soalnya dilengkapi dengan 4 option 

pilihan jawaban. Alasan pemilihan tes obyektif adalah dengan 

melihat beberapa kelebihan dari tes bentuk obyektif yaitu : 

(a) Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, lebih 

representatif, memiliki isi dan luas bahan, serta lebih objektif. 
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(b) Lebih mudah dan cepat cara memeriksakannya karena dapat 

menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan 

teknologi. 

(c) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang 

mempengaruhi. 

(Arikunto, 2007: 164-165) 

(3) Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu 

Jumlah butir soal yang diuji cobakan terdiri dari 30 soal dengan 

setiap soal dikerjakan selama 1-2 menit dan waktu untuk 

mengerjakan seluruh soal adalah 1 jam pelajaran (1x45 menit). 

(4) Menentukan kognitif soal 

Butir soal tes yang terdapat dalam perangkat yang diuji cobakan 

terdiri dari jenjang kognitif yaitu ingatan (C-1), pemahaman (C-2), 

dan penerapan (C-3)  dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Kisi- Kisi Soal Penelitian 
No. Jenjang Kognitif Nomor Item Soal Jumlah 
1 Ingatan (C-1) 1, 3, 4, 5, 11, 21, 25 7 soal 
2 Pemahaman (C-2) 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 

27, 28, 29 
12 soal 

3 Aplikasi (C-3) 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 26, 30 

11 soal 

Jumlah 30 soal 
2 Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini yaitu observasi untuk 

mengetahui hasil belajar afektif dan psikomotor pada siswa yang diajar 

dengan media pembelajaran citra penginderaan jauh untuk kelas 
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eksperimen dan media pembelajaran selain citra penginderaan jauh untuk 

kelas kontrol. 

Jumlah item pada instrumen lembar observasi afektif siswa 

mencakup tujuh aspek. Skor tertinggi tiap aspek 5 dan skor terendah 1, 

sehingga total skor maksimum 35 dan skor minimum 7. Sedangakan 

jumlah item pada instrumen lembar observasi psikomotor siswa mencakup 

lima aspek dengan skor tertinggi tiap aspek 5 dan skor terendah 1, 

sehingga total skor maksimum 25 dan skor minimum 5. 

Kriteria pemberian skor pengamatan 

a. Baik sekali   : skor 5 

b. Baik   : skor 4 

c. Cukup   : skor 3 

d. Kurang   : skor 2 

e. Sangat kurang  : skor 1 

3 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa media 

pembelajaran yaitu media citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh 

yang digunakan untuk pembelajaran geografi pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer berupa citra satelit NOAA yang diambil dari citra google 

earth, citra satelit LANDSAT 5 dan citra satelit LANDSAT 7. Peneliti 

menggunakan media citra satelit LANDSAT didasarkan atas beberapa 

pertimbangan dan beberapa keuntungan penggunaan citra satelit ini 

diantaranya yaitu: 
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a Citra satelit LANDSAT mendukung analisis sifat khas lahan, tanah 

dan vegetasi yang nantinya dalam menganalisis sebaran fenomena 

biosfer. 

b Membantu mengindentifikasi penutup lahan, kemampuan alam dan 

budaya. 

c Membantu mengidentifikasi kenampakan geomorfologi dan geologi 

medan. 

 

F Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang terpenting 

dalam penelitian, karena data yang diperoleh akan bermanfaat dalam 

penyajian hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan adalah 

data nilai tes awal sebelum diberi perlakuan pembelajaran dan nilai tes akhir 

setelah diberi perlakuan pembelajaran materi fenomena dinamika biosfer. 

Untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data nama-nama siswa, jumlah kelas, jumlah siswa dan daftar 

nilai harian maupun nilai ulangan yang berfungsi untuk mengetahui 

kondisi awal populasi penelitian. Dimana untuk menguji kesamaan 

kualitas kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada tahap 

pendahuluan. Data yang diambil dalam penelitian ini melalui metode 

dokumentasi berupa data jumlah siswa kelas XI IPS, nama-nama siswa 



49 

49 

kelas XI IPS, nilai harian dan nilai ulangan siswa, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran serta foto kegiatan pembelajaran ketika 

berlangsung. 

2 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 

2006: 223). Metode tes adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil disuatu perlakuan. Metode ini dipilih karena dianggap 

sebagai metode yang paling tepat dalam rangka mencari pemecahan 

terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian yang menjadi dasar 

penulisan rancangan skripsi ini.  

Bahan tes adalah materi fenomena dinamika biosfer dengan bentuk 

soal yang akan digunakan adalah tes obyektif dengan pilihan ganda dan 

tiap butir soalnya dilengkapi dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari 30 

soal. Materi tes ini ditujukan kepada seluruh siswa kelas XI IPS sebagai 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini tes dilaksanakan dua kali yaitu tes 

awal atau pre tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan 

materi yang dimiliki siswa dan tes akhir atau post tes yang bertujuan untuk 

memotivasi siswa dalam rangka menumbuhkan keaktifan, pengembangan 

penalaran, dan peningkatan hasil belajar siswa. 
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3 Metode Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak 

sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

serta guru mata pelajaran geografi. Tujuan dari metode wawancara ini 

yaitu untuk memperoleh informasi mengenai subjek penelitian yang akan 

diteliti serta sebagai langkah awal dalam melaksankan penelitian. Metode 

wawancara dilakukan terutama dengan guru mata pelajaran geografi 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kelas dan siswa sebelum 

melaksanakan pembelajaran langsung. 

 
G Metode Analisis Data 

1 Pengujian tahap awal 

a Validitas tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006: 

168). Sebuah tes dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas tes 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk mengetahui 

validitas soal digunakan rumus: 
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Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi biserial 
Mp  = rata-rata  skor  dari  subyek  yang  menjawab benar   bagi 
    item yang dicari validitasnya 
Mt  = rata-rata skor total 
St  = standar deviasi dari skor total 
p  = proporsi siswa yang menjawab benar 

= 
siswaseluruh  

benar menjawab yang siswa  banyaknya
jumlah

 

q  = proporsi siswa yang menjawab salah 

Hasil perhitungan rpbis dikonsultasikan pada tabel kritis rpbis 

dengan taraf signifikan 5%. Jika rpbis > rtabel maka item soal tersebut 

valid. Berdasarkan hasil uji coba terhadap 40 siswa kelas XII IPS 1 dan 

XII IPS 2 diperoleh 30 soal yang diujicobakan diperoleh hasil bahwa 

terdapat 24 butir soal valid dan 6 butir soal tidak valid, namun untuk 

soal-soal yang tidak valid sudah direvisi. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  dan terangkum seperti pada 

tabel berikut. 

Tabel. 3.4. Ringkasan Validitas Uji Coba Soal 

No Kriteria No soal Jumlah 
1 Valid 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30 

24 soal 

2 Tidak valid 1, 2, 5, 20, 22, 26 6 soal 
Sumber: Data Primer, 2010 

b Reliabilitas tes 

Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan 

rumus K-R. 21 karena rumus ini cenderung memberikan hasil yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan rumus yang lain. Rumus K-R. 21 

tersebut adalah: 
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Keterangan: 

r 11  = Reabilitas tes secara keseluruhan 
k  = Banyaknya butir soal 
M  = Rerata skor total 
Vt  = Varians total 

Setelah r11 diketahui kemudian dibandingkan dengan harga rtabel 

. Apabila r11 > rtabel maka dikatakan instrumen tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen diperoleh r11 sebesar 

0,834 > rtabel = 0,312 untuk α = 5% dengan N = 40 maka instrumen 

tersebut reliabel. 

c Indeks kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mepertinggi usaha untuk memecahkannya. Sebaliknya soal yang 

terlalu sukar menyebabkan siswa putus asa dan tidak mempunyai 

semangat lagi untuk mencoba karena diluar jangkauannya. Untuk 

mengetahui tingkat kesukaran butir soal  menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

P  : Indeks Kesukaran 
B  : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan   

  betul 
JS  : Jumlah seluruh peserta tes 
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Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Jika P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Jika P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Jika P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

Berdasarkan hasil ujicoba instrumen tes diperoleh 100% soal 

dengan kriteria 4% sukar,  83% sedang dan 13% mudah. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran  dan terangkum pada pada 

tabel 3.4 

Tabel. 3. 5. Ringkasan Indeks Kesukaran Uji Coba soal 

No Kriteria Nomor soal Jumlah % 
1 Sukar 20 1 4% 
2 Sedang 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 

25 83% 

3 Mudah 2, 3, 22, 26 4 13% 
Sumber: Data primer, 2010 

d Daya pembeda soal 

Dalam penelitian ini untuk menghitung daya beda 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

DP = Daya pembeda 
JBA = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 
JBB = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 
JSA = Banyaknya siswa pada kelompok atas 
JSB = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Klasifikasi daya beda dalam penelitian ini adalah: 

Jika DP ≤ 0,00 maka item soal sangat jelek 
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Jika 0,00 < DP ≤ 0,20 maka item soal jelek 

Jika 0,20 < DP ≤ 0,40 maka item soal cukup 

Jika 0,40 < DP ≤0,70 maka item soal baik 

Jika 0,70 < DP ≤ 1,00 maka item soal sangat baik 

Berdasarkan hasil ujicoba diperoleh 4% soal yang daya 

pembedanya sangat jelek, 18% jelek, 44% cukup dan 34 dalam 

kategori baik. Hasil perhitungan  selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran  seperti pada tabel  3.5 berikut. 

Tabel. 3. 6. Ringkasan Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor soal Jumlah % 
1 Sangat Jelek 5 1 4% 
2 Jelek 2, 3, 14, 20, 28 5 18% 
3 Cukup 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19, 22, 

23, 25, 26 13 44% 

4 Baik 9, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 
27, 29 10 34% 

Sumber: Data primer, 2010 

Berdasarkan analisis ujicoba maka 30 item soal yang 

diujicobakan seluruhnya layak digunakan untuk instrumen penelitian. 

2 Pengujian tahap akhir 

a Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji 

normalitas data langsung digunakan pada data sampel yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Rumus yang digunakan adalah uji chi-

kuadrat, yaitu sebagai berikut: 
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Keterangan: 

X2  = Harga chi-kuadrat 
Oi  = Frekuensi hasil pengamatan 
Ei  = Frekuensi yang diharapkan 
K  = Banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian jika x2
hitung ≤ x2

tabel dengan derajat kebebasan 

dk=k-3 dan taraf signifikansi 5% maka data berdistribusi normal 

(Sudjana, 2002: 273). 

b Uji kesamaan dua varians 

Uji kesamaan dua varians merupakan uji yang berguna untuk 

mengetahui apakah  varians hasil belajar kedua kelompok memiliki 

varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang diuji yaitu 

Ho : σ 1
2 = σ 2

2 

Ha : σ 1
2 

 
≠ 
 

σ 2
2 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai 

berikut 

 

Keterangan: 

Vb  : varians yang lebih besar 
Vk  : varians yang lebih kecil 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika Fhit ≥ Ftabel dengan 

taraf signifikansi 5% dan dk pembilang =(nb – 1) dan dk penyebut = 

(nk – 1). 
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Keterangan: 

nk  = banyaknya data yang variansnya lebih kecil 

nb  = banyaknya data yang variansnya lebih besar 

c Uji perbedaan dua rata-rata 

Uji perbedaan dua rata-rata merupakan uji hipotesis yang 

berguna mengetahui apakah hasil belajar kedua kelompok berbeda 

secara signifikan dan manakah yang lebih baik antara kelompok 

eksperimen dan kontrol. 

H0 (Hipotesis nihil) : Tidak ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara pembelajaran dengan 

menggunakan media citra penginderaan jauh 

dan pembelajaran tanpa media citra 

penginderaan jauh. 

Ha(Hipotesis kerja) : Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara pembelajaran yang menggunakan 

media citra penginderaan jauh dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan media citra 

penginderaan jauh. 

 

Hipotesis statistiknya adalah 
Ho  : µ1 = µ2 

Ha  : µ1 = µ2 
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Uji hipotesis dilakukan dengan statistik satu pihak, yaitu pihak 

kanan 

Rumus: 

 

 

Dengan 

 

 

Keterangan: 

t : uji t 

 : mean sampel kelompok eksperimen 

 : mean sampel kelompok kontrol 

 : simpangan baku 

 : simpangan baku kelompok eksperimen 

 : simpangan baku kelompok kontrol 

n 1 : banyaknya sampel kelompok eksperimen 

n2 : banyaknya sampel kelompok kontrol 

Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima jika t < t 1-α dan Ho 

ditolak jika mempunyai harga lain-lain. t 1-α didapat dari daftar 

distribusi t dengan dk=(n1+n2-2) dan peluang (1-α) (Sudjana, 2002: 

243) 
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d Uji peningkatan belajar 

Uji peningkatan hasil belajar merupakan uji hipotesis yang 

berguna untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa secara 

signifikan yang diajar dengan media pembelajaran citra penginderaan 

jauh dan yang diajar dengan media selain citra penginderaan jauh. 

H0 (Hipotesis nihil) : Media citra penginderaan jauh kurang 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

Ha (Hipotesis kerja) : Media citra penginderaan jauh lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa 

Rumus hipotesisnya adalah: 

H0 : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1 > µ2 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

   : Selisih rata-rata hasil belajar awal-akhir 
n : jumlah sampel 
S : Standar deviasi (Sudjana, 2002: 242) 
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H Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. Adapun 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1 Tahap pra lapangan 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal lokasi tempat 

yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian sebagai survei awal. Setelah 

survei awal dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat proposal dan 

instrumen penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah membuat surat ijin penelitian, 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

surat ijin, observasi lapangan, memanfaatkan informan dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian yang diperlukan meliputi 

rencana pembelajaran, pembuatan soal tes, pembuatan lembar observasi. 

2 Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah proposal dan 

instrumen penelitian disetujui oleh dosen pembimbing. Adapun 

pelaksanaan penelitian dilakukan mulai 25 Juli 2010 sampai dengan 31 

Agustus 2010. Pada tahap pelaksanaan ini meliputi tahap uji coba dan 

penelitian sesungguhnya, memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

melaksanakan uji coba soal tes pada subjek yang bukan populasi 

penelitian. Melakukan penelitian yaitu populasi yang terpilih diberi 

perlakuan yang berbeda dengan materi yang sama yaitu fenomena 

dinamika biosfer. 
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Tabel 3.6 
Perlakuan Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Nama Kelompok Tes Awal Treatmen Tes akhir 
Kelompok Eksperimen T1 X T2 
Kelas Kontrol T1 Y T2 

Keterangan: 
T1  : Pre tes 
T2  : Pos tes 
X  : Pembelajaran dengan menggunakan media citra  

  penginderaan jauh 
Y  : Pembelajaran tanpa menggunakan media citra  

  penginderaan jauh 
 

3 Tahap pasca lapangan 

Tahap pelaksanaan tes hasil belajar, setelah semua materi pelajaran 

diberikan kepada siswa maka langkah selanjutnya adalah pengukuran hasil 

belajar dengan pos tes. Tahap ini data yang telah diperoleh di lapangan 

kemudian dianalisis, selanjutnya hasil data-data disajikan dalam bentuk 

laporan yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing terlebih dahulu. 
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Gambar 3.1.  Diagram Alir Penelitian 

Pra Lapangan 

1. Menyusun rancangan penelitian 
2. Memilih lapangan penelitian 
3. Mengurus surat ijin 
4. Observasi lapangan 
5. Memanfaatkan informan 
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian Lapangan 

1. Memahami latar penelitian 
2. Melakukan uji coba 
3. Melakukan penelitian 

Eksperimen 

Kontrol 

Dengan media 
citra

Selain media 
citra

Pembelajaran 

Pembelajaran 

Pasca Lapangan 

Pokok Bahasan 
Fenomena Dinamika 

Biosfer 

Pokok Bahasan 
Fenomena Dinamika 

Biosfer 
Pos Tes 

Pos Tes Dengan media 
citra 

Selain media 
citra
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A Hasil Penelitian 

1 Letak lokasi peneltian 

Secara astronomis Kecamatan Wonosobo terletak antara 70 22’ 37” 

LS dan 1090 50’ 48.60” BT. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

SMA Negeri 1 Wonosobo. Secara administratif SMA 1 Wonosobo terletak 

di Jalan Tumenggung Jogonegoro Km. 2 Kecamatan Wonosobo yaitu pada 

lintang 70 22’ 44.20” LS dan bujur 1090 53’ 57.28” BT. Batas-batas SMA 

Negeri 1 Wonosobo secara geografis adalah Sebelah Utara berbatasan 

dengan Desa Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Tawangsari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mlipak dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Jaraksari. 

Letak dari SMA Negeri 1 Wonosobo sangat strategis karena 

terletak di pusat kota serta terjangkau oleh semua aksesbilitas masyarakat. 

2 Kondisi fisik penelitian 

a Jumlah kelas 

Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Wonosobo untuk 

kelas X ada 6 kelas, untuk kelas IX berjumlah 6 kelas serta kelas XII 

ada 6 kelas dengan jumlah siswa 188 siswa (4 kelas jurusan IPA dan 2 

kelas jurusan IPS). Kedua kelas yaitu kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 

inilah yang menjadi objek penelitian. 
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b Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di 

SMA Negeri 1 Wonosobo adalah ruang kelas yang berjumlah 20 

ruang, laboratorium Kimia, laboratorium Biologi, laboratorium Fisika, 

laboratorium komputer, perpustakaan, ruang multimedia, aula sekolah, 

ruang UKS, ruang BP/BK, koperasi, ruang kepala sekolah, ruang guru, 

ruang OSIS, kamar mandi dan WC guru dan siswa, mushola, gudang 

sekolah, tempat parkir, lapangan olahraga, kebun biologi dan kantin 

sekolah. 

Media pembelajaran geografi berupa peta yang terdiri atas peta 

Dunia, peta Eropa, peta Asia Asia, peta Amerika, peta Asia Tenggara, 

peta Indonesia, media globe, VCD pembelajaran geografi 

c Tenaga pengajar geografi 

Tenaga pengajar mata pelajaran geografi  berjumlah tiga orang 

yang semuanya lulusan sarjana. 

d Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Wonosobo 

adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan mulai 

dilaksanakan pada 2006 lalu. 

3 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media citra penginderaan 
jauh pada kelas eksperimen 
 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan media 

citra penginderaan jauh sebagai sumber belajar pada pokok bahasan 

fenomena dinamika biosfer, yang dilaksanakan dalam 4 kali 
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pertemuan. Pembelajaran dengan menggunakan media citra 

penginderaan jauh ini juga menerapkan model-model pembelajaran 

inovatif  seperti model pembelajaran Group Investigation(GI), Problem 

Solving, CIRC, Jigsaw. Penggunaan media citra penginderaan jauh 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran, terutama keaktifan dalam mempersiapkan pembelajaran, 

kreativitas siswa, keberanian dalam menyampaikan gagasan, sikap 

kritis, pengembangan penalaran, serta meningkatkan hasil belajar. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran di kelas 

eksperimen dengan menggunakan media citra penginderaan jauh pada 

materi pokok fenomena dinamika biosfer. 

a Persiapan pembelajaran 

Dalam tahap ini guru melakukan persiapan berupa pembuatan 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penyiapan 

media pembelajaran citra penginderaan jauh sebagai media juga 

sumber belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

b Pelaksanaan pre tes 

Dalam tahap ini sebelum pemberian materi fenomena dinamika 

biosfer sebagai langkah awal pembelajaran maka dilakukan pre tes 

terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum menerima materi dengan jumlah soal 30 butir pilihan ganda. 

Guru memberikan pre tes sebagai motivasi untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa mengenai materi yang akan 
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dipelajari sebelum guru memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal 

ini pre tes tidak diikuti post tes karena tujuan dilakukannya pre tes 

buka untuk membandingkan kemampuan siswa dalam memahami 

materi sebelum dan sesudah proses belajar mengajar, tetapi untuk 

memotivasi siswa dan mengetahui sampai dimana kesiapan materi 

yang dimiliki siswa. 

c Pembelajaran tahap I 

 
Gb. 4.1 Guru menjelaskan konsep dasar materi pembelajaran 

 
Pada tahap I, guru menyampaikan informasi kepada siswa yang 

berhubungan dengan materi fenomena dinamika biosfer. Informasi 

yang disampaikan siswa dibatasi pada informasi yang mendasar dan 

merangsang siswa untuk menemukan informasi selanjutnya. Melalui 

model pembelajaran inovatif guru menyampaikan informasi kepada 

siswa yang berguna sebagai pengetahuan awal siswa untuk melakukan 

identifikasi media citra penginderaan jauh yang nantinya akan 

digunakan sebagai sumber belajar siswa. 
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d Pembelajaran tahap II dan III 

 
Gb. 4.2. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan media citra satelit 
 
Pada tahap ini guru menyampaikan informasi materi pokok 

bahasan fenomena dinamika biosfer kepada siswa dengan 

menggunakan media citra penginderaan jauh. Siswa diajarkan 

bagaimana cara menginterpretasi suatu citra guna mengetahui suatu 

keadaan biosfer di permukaan bumi, kemudian guru mengajak siswa 

untuk  melakukan diskusi kecil. Siswa membentuk kelompok kecil 

untuk melakukan diskusi dimana siswa harus menemukan sendiri 

pengetahuan tentang materi pembelajaran melalui media citra 

penginderaan jauh. Proses-proses pembelajaran dengan menggunakan 

media citra penginderaan jauh pada pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer yaitu: 

(1) Guru menyampaikan standar kompetensi yang akan dicapai kepada 

siswa  



67 

67 

(2) Setelah materi pelajaran disampaikan kepada siswa kemudian guru 

membagi siswa menjadi 5-6 kelompok  dimana tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa 

(3) Guru menjelaskan materi pelajaran fenomena dinamika biosfer 

dengan media citra penginderaan jauh dimana dalam memberikan 

materi guru juga menyampaikan cara-cara menginterpretasi citra 

penginderaan jauh melalui tabel interpretasi kepada siswa 

(4) Guru memberikan media citra penginderaan jauh kepada siswa 

untuk dianalisis melalui kegiatan diskusi interpretasi citra 

penginderaan jauh 

(5) Siswa mendiskusikan materi tentang persebaran flora dan fauna 

dengan jalan menginterpretasi citra penginderaan jauh melalui 

tabel interpretasi citra setelah siswa menginterpretasi kemudian 

siswa melakukan analisis hasil interpretasi citra yang nantinya akan 

dipresentasikan ke depan kelas 

(6) Setelah semua kelompok diskusi melakukan presentasi kemudian 

siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi pelajaran. 
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Pembelajaran tahap IV 
 

 
Gb. 4.3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi materi pembelajaran geografi 

 

Pada tahap ini siswa sudah mampu untuk melakukan 

interpretasi citra penginderaan jauh sehingga siswa dapat memahami 

materi pembelajaran dengan baik serta dapat mengetahui manfaat dari 

media citra penginderaan jauh bahwa citra penginderaan jauh dapat 

mengindentifikasi objek biosfer dipermukaan bumi. 

e Pelaksanaan pos tes 

Pada tahap ini siswa setelah menerima pembelajaran 

dilaksanakan pos tes. Tujuan dilakukannya pos tes  adalah untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dengan jumlah soal sebanyak 30 butir pilihan 

ganda. Guru memberikan pos tes sebagai motivasi siswa dalam rangka 

menumbuhkan keaktifan persiapan pembelajaran, pengembangan 

penalaran siswa serta peningkatan hasil belajar siswa. 
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4 Pelaksanaan pembelajaran tanpa menggunakan media citra penginderaan 
jauh pada kelas kontrol 
 

Pembelajaran pada kelompok kontrol tidak menggunakan media 

citra penginderaan jauh sebagai sumber belajar namun menggunakan 

media selain media citra penginderaan jauh seperti atlas, globe, gambar 

cetak, dan peta konsep yang dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan. 

Pembelajaran pada kelas kontrol juga menerapkan model-model 

pembelajaran inovatif  seperti model pembelajaran Group 

Investigation(GI), Problem Solving, CIRC, Jigsaw. Penggunaan media 

selain citra penginderaan jauh tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, terutama keaktifan dalam 

mempersiapkan pembelajaran, kreativitas siswa, keberanian dalam 

menyampaikan gagasan, sikap kritis, pengembangan penalaran, serta 

meningkatkan hasil belajar. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran di kelas kontrol 

dengan menggunakan media atlas dan peta pada materi pokok fenomena 

dinamika biosfer. 

a Persiapan Pembelajaran 

Dalam tahap ini guru melakukan persiapan berupa pembuatan 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penyiapan 

media pembelajaran atlas, globe, dan peta konsep sebagai media juga 

sumber belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

b Pelaksanaan pre tes 
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Dalam tahap ini sebelum pemberian materi fenomena dinamika 

biosfer sebagai langkah awal pembelajaran maka dilakukan pre tes 

terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum menerima materi dengan jumlah soal 30 butir pilihan ganda. 

Guru memberikan pre tes sebagai motivasi untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa mengenai materi yang akan 

dipelajari sebelum guru memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal 

ini pre tes tidak diikuti post tes karena tujuan dilakukannya pre tes 

buka untuk membandingkan kemampuan siswa dalam memahami 

materi sebelum dan sesudah proses belajar mengajar, tetapi untuk 

memotivasi siswa dan mengetahui sampai dimana kesiapan materi 

yang dimiliki siswa. 

c Pembelajaran tahap I 

Pada tahap I, guru menyampaikan informasi kepada siswa yang 

berhubungan dengan materi fenomena dinamika biosfer. Informasi 

yang disampaikan siswa dibatasi pada informasi yang mendasar dan 

merangsang siswa untuk menemukan informasi selanjutnya. Melalui 

model pembelajaran inovatif guru menyampaikan informasi kepada 

siswa yang berguna sebagai langkah awal siswa untuk menemukan 

sendiri (inquiri) pengetahuan yang diajarkan oleh guru pada materi 

fenomena dinamika biosfer . 
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d Pembelajaran tahap II dan III 

 
Gb. 4.6. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan media atlas 

 
Pada tahap ini guru menyampaikan informasi materi pokok 

bahasan fenomena dinamika biosfer kepada siswa dengan 

menggunakan media peta, atlas, peta konsep dan gambar cetak. Siswa 

diajarkan untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di permukaan 

bumi, kemudian guru mengajak siswa untuk  melakukan diskusi kecil. 

Siswa membentuk kelompok kecil untuk melakukan diskusi dimana 

siswa harus menemukan sendiri pengetahuan tentang materi 

pembelajaran melalui media atlas, peta konsep, gambar cetak. Proses-

proses pembelajaran menggunakan media atlas, peta pada pokok 

bahasan fenomena dinamika biosfer yaitu: 

(1) Guru menyampaikan standar kompetensi yang akan dicapai kepada 

siswa 
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(2) Setelah materi pelajaran disampaikan kepada siswa kemudian guru 

membagi siswa menjadi 5-6 kelompok  dimana tiap kelompok 

terdiri dari 5-6 orang siswa 

(3) Guru menjelaskan materi pelajaran fenomena dinamika biosfer 

dengan media atlas, peta kepada siswa 

(4) Guru memberikan media atlas, peta kepada siswa untuk dianalisis 

melalui kegiatan diskusi 

(5) Siswa mendiskusikan materi persebaran flora dan fauna melalui 

bantuan media atlas dan peta, setelah didiskusikan kemudian hasil 

diskusi dianalisis untuk dipresentasikan ke depan kelas 

(6) Setelah semua kelompok diskusi melakukan presentasi kemudian 

siswa dan guru menyimpulkan hasil diskusi pelajaran. 

e Pembelajaran tahap IV 

Pada tahap ini siswa diharapakan sudah mampu untuk 

mengingat materi pembelajaran melalui media atlas, peta dan gambar 

cetak sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan 

baik serta dapat mengetahui manfaat dari media atlas,peta dan globe 

yaitu mengetahui persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. 

f Pelaksanaan pos tes 
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Gb.4.7. Siswa mengerjakan pos tes yang diberikan oleh guru 
Pada tahap ini siswa setelah menerima pembelajaran 

dilaksanakan pos tes. Tujuan dilakukannya pos tes  adalah untuk 

mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dengan jumlah soal sebanyak 30 butir pilihan 

ganda. 

Guru memberikan pos tes sebagai motivasi siswa dalam rangka 

menumbuhkan keaktifan persiapan pembelajaran, pengembangan 

penalaran siswa serta peningkatan hasil belajar siswa. 

5 Perbedaan pembelajaran geografi pokok bahasan fenomena dinamika 
biosfer dengan menggunakan media citra penginderaan jauh dan tanpa 
menggunakan media citra penginderaan jauh 
 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa materi pokok 

fenomena dinamika biosfer pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan media citra penginderaan jauh dalam pembelajaran berbeda 

nyata dengan hasil siswa pada kelompok kontrol yang menggunakan 

media selain citra penginderaan jauh. Pembelajaran pada kelas eksperimen 

kondisi proses belajar mengajar berjalan kondusif dan menyenangkan 
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sehingga ada umpan balik dari siswa ke siswa maupun siswa ke guru. 

Siswa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan baru dari 

pemanfaatan media citra penginderaan jauh sehingga siswa minat siswa 

dalam pembelajaran akan terangsang dan berpikir kritis dalam 

memanfaatkan media citra penginderaan jauh. Berbeda pada pembelajaran 

kelas kontrol, suasana pembelajaran kelas kontrol bersifat statis karena di 

dalam kelas kontrol pembelajarannya memanfaatkan media atlas dan peta 

yang secara umum media tersebut tergolong sederhana. Pembelajaran 

kelas kontrol berlangsung kondusif namun siswa cenderung pasif karena 

tidak ada umpan balik dari siswa ke siswa maupun siswa ke guru. 

Perbedaan-perbedaan suasana pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel4. 1 
Perbedaan pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Pembeda Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Suasana 

pembelajaran 

Berjalan kondusif dan siswa 

banyak berinteraksi dengan 

baik 

Berjalan pasif dan siswa 

lebih cenderung diam 

Umpan balik 

pembelajaran 

Ada umpan balik siswa ke 

siswa maupun siswa ke guru 

melalui kegiatan diskusi 

Hampir tidak ada umpan 

balik walaupun guru 

memberikan penguatan 

melalui kegiatan diskusi 

Kecakapan 

bertanya 

Siswa lebih banyak aktif 

bertanya di kegiatan diskusi 

karena siswa menemukan 

pengetahuan baru 

Siswa lebih cenderung 

untuk diam dan 

mendengarkan sehingga 

keaktifan siswa hampir 
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tidak ada 

Kerjasama Kerjasama siswa lebih 

terintegrasi dan kompak karena 

siswa  

Kerjasama siswa kurang 

terintegrasi 

 

Pembelajaran pada setiap kelas baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol juga mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam 

pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan kelas eksperimen dalam 

pembelajaran yaitu: 

a Kelebihan pembelajaran kelas eksperimen 

(1). Minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran meningkat karena 

siswa menemukan hal-hal yang baru dalam pemanfaatan media 

citra penginderaan jauh. 

(2). Siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam memanfaatkan 

media citra penginderaan jauh sehingga kondisi pembelajaran 

lebih kondusif dan menyenangkan. 

(3). Guru lebih mudah menyampaikan informasi materi pembelajaran 

kepada siswa karena informasi yang diberikan kepada siswa lebih 

konkret. 

(4). Melalui forum diskusi pembelajaran minat siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan melemparkan pertanyaan 

diskusi lebih kondusif dan lancar karena ada pengetahuan baru 

bagi siswa yang ditemukan untuk digali lebih luas kembali. 

b Kelemahan pembelajaran kelas eksperimen 
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(1). Siswa menemui kesulitan ketika mengidentifikasi citra 

penginderaan jauh melalui tabel interpretasi. Hal ini disebabkan 

karena siswa belum diajarkan secara mendetail tentang 

bagaimana cara menginterpretasi suatu citra penginderaan jauh. 

(2). Guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi terutama 

dalam menginterpretasi citra karena harus mengajarkan kepada 

siswa satu per satu sehingga waktu yang digunakan tidak akan 

efisien. 

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran di kelas kontrol yaitu 

a. Kelebihan pembelajaran kelas kontrol 

(1). Karena media atlas dan peta tergolong sederhana maka siswa 

dalam menerima pelajaran langsung dapat memahami materi 

pelajaran. 

(2). Konsep-konsep materi yang diterima siswa lebih diingat siswa 

untuk dipresentasikan di dalam kelas. 

(3). Pembelajaran lebih efisien waktu dan biaya karena media atlas 

dan peta tergolong sederhana. 

b. Kekurangan pembelajaran kelas kontrol 

(1). Pembelajaran kelas kontrol lebih monoton karena siswa tidak 

mendapatkan pengetahuan baru sehingga mereka tidak dapat 

menggali lebih jauh tentang materi yang diberikan. 

(2). Forum diskusi kelas dalam pembelajaran berjalan lancar namun 

bersifat statis. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan 
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kegiatan presentasi timbal balik materi pelajaran dari siswa 

kepada guru, siswa kepada siswa hampir tidak ada. 

(3). Siswa merasa bosan dengan suasana pembelajaran karena siswa 

merasa sudah pandai dalam menggunakan media atlas dan peta 

sehingga minat dan motivasi siswa untuk belajar menurun. 

 

6 Keefektifan media citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

geografi 

a Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa sebelum dan setelah mengikuti 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4. 1 

Tabel 4. 2 
Hasil belajar 

No Sumber 
Variasi 

Ekperimen Kontrol 
Awal Akhir Awal Akhir 

1 Jumlah 1787 2257 1607 2012 
2 Rata-rata 59,57 75,23 53,57 67,07 
3 Maksimum 78 83 70 72 
4 Minimum 45 65 42 60 

Sumber data: Data primer 2010 

Terlihat dari tabel 4.1 rata-rata kondisi awal kelompok 

eksperimen sebesar 59,57 dengan nilai tertinggi 78 dan nilai terendah 

45, sedangakan untuk kelompok kontrol diperoleh rata-rata 55,53 

dengan nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 42. Rata-rata hasil belajar 

akhir untuk kelompok eksperimen mencapai 75,23 dengan nilai 

tertinggi 83 dan nilai terendah 65, sedangakan hasil belajar akhir 
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kelompok kontrol diperoleh rata-rata sebesar 67,07 dengan nilai 

tertinggi 72 dan nilai terendah sebesar 60. 

Hasil perhitungan diatas menunjukkan rata-rata hasil belajar 

siswa yang diajar dengan menggunakan media citra penginderaan jauh 

lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar siswa yang diajar tanpa 

media citra penginderaan jauh. Hal tersebut disebabkan media citra 

penginderaan jauh lebih meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, 

sedangkan pembelajaran tanpa media citra penginderaan jauh  lebih 

cenderung pasif. 

b Uji hasil belajar siswa 

(1) Uji normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan uji Chi-Kuadrat data 

hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.3 
Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

Kelompok x2 hitung x2 tabel Kriteria Awal Akhir 
Eksperimen 0,7533 1,8738 7,81 Normal 
Kontrol 6,0642 4,8657 7,81 Normal 

Sumber: data primer, 2010 

Hasil perhitungan  uji normalitas data di atas diperoleh nilai 

x2 hitung dari masing-masing kelompok sampel kurang dari x2 

tabel yaitu kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan 

diperoleh x2 hitung sebesar 0,7533 dan kelompok kontrol sebelum 

diberi perlakuan  diperoleh x2 hitung sebesar 6,0642 dari x2 tabel 

sebesar 7.81 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 
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Kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan diperoleh x2 hitung 

sebesar 1,8738 dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan 

diperoleh x2 hitung sebesar 4,8567 dari x2 tabel sebesar 7,81 yang 

berarti bahwa data berditribusi normal. 

(2) Uji homogenitas 

Hasil homogenitas dari data hasil belajar dapat dilihat pada 

tabel berikut 

Tabel 4.4 
Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

Kondisi x2 hitung x2 tabel Kriteria 
Awal/ Pre Tes 0,589 3,84 Homogen 
Akhir/Pos Tes 0,856 3,84 Homogen 

Sumber: data primer, 2010 

Berdasarkan hasil analisis yang terangkum pada tabel diatas 

diperoleh x2 hitung awal atau pre tes sebesar 0,589 dengan taraf 

signifikansi 5% sehingga diperoleh x2 tabel sebesar 3,84. Hasil 

tersebut berarti bahwa data pre tes dari kedua kelompok 

mempunyai keadaan yang sama atau homogen. x2 hitung akhir atau 

pos tes sebesar 0,856 dengan taraf signifikansi sebesar 5% 

sehingga diperoleh x2 tabel sebesar 3,84. Hasil tersebut berarti 

bahwa data pos tes dari kedua kelompok mempunyai keadaan yang 

sama atau homogen. 

(3) Uji keasamaan dua varians 

Hasil uji kesamaan dua varians dari data hasil belajar dapat 

dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.5 
Uji Kesamaan Dua Varians Data Hasil Belajar 

Kondisi Kelompok Varians Fhit Ftabel Kriteria

Awal Eksperimen 51,01 1,3295 2,1010 Sama Kontrol 67,82 

Akhir Eksperimen 75,23 1,4113 2,1010 Sama Kontrol 67,07 
Sumber: Data Primer, 2010 

Berdasarkan analisis yang terangkum pada tabel 4.4 data 

pada kondisi awal diperoleh Fhit sebesar 1,3295 pada α = 5 % 

sehingga diperoleh Ftabel sebesar 2,1010 yang berarti bahwa data 

pre tes dari kedua kelompok mempunyai varians yang sama.Pada 

kondisi akhir diperoleh Fhit sebesar 1,4113 pada α = 5 % sehingga 

diperoleh Ftabel sebesar 2,1010 yang berarti bahwa data pos tes dari 

kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 

(4) Uji perbedaan dua rata-rata 

Hasil uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar dapat dilihat 

pada tabel berikut 

Tabel 4.6 
Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Belajar 

Kondisi Kelompok Rata-
Rata 

thitung ttabel Kriteria 

Awal Eksperimen 59,57 0,19 2,00 Tidak ada 
perbedaan Kontrol 59,20 

Akhir Eksperimen 75,23 7,73 2,00 Ada 
perbedaan Kontrol 67,07 

Sumber: Data Primer, 2010  

Dari hasil uji t pada kondisi awal diperoleh thitung sebesar 

0,19 pada α = 5 % sebesar 2,00. Karena thitung lebih besar dari ttabel 

maka Ho diterima berarti hasil belajar kondisi awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda nyata. 
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Dari hasil uji t pada hasil belajar akhir diperoleh thitung 

sebesar 7,73 α = 5 % sebesar 2,00. Karena ttabel lebih kecil dari 

thitung maka Ha diterima berarti hasil belajar kelas eksperimen ada 

perbedaan dengan kelas kontrol. 

 
(5) Uji peningkatan belajar 

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar 

yang nyata dari masing-masing kelompok dapat dilihat dari uji t 

seperti pada tabel berikut 

Tabel 4.7 
Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Kelompok Mean 
awal 

Mean 
Akhir 

thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 59,57 75,23 10,51 2,14 Signifikan 
Kontrol 53,57 67,07 8,19 2,18 Signifikan 

Sumber: Data Primer, 2010 

Terlihat dari tabel di atas rata-rata hasil belajar sebelum 

pembelajaran pada kelompok ekperimen sebesar 59,57 dan setelah 

pembelajaran naik menjadi 75,23 setelah diuji t diperoleh thitung 

sebesar 10,51 dan ttabel sebesar 2,14 yang berarti bahwa hasil 

belajar siswa kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang 

signifikan. Rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sebelum 

pembelajarn sebesar 53,57 dan mengalami peningkatan menjadi 

67,07 dan diuji t diperoleh thitung sebesar 8,19 dan ttabel sebesar 2,18 

yang berarti bahwa hasil belajar siswa kelompok kontrol 

mengalami kenaikan yang signifikan. Dari hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa secara signifikan pembelajaran menggunakan 



82 

82 

media citra penginderaan jauh (eksperimen) lebih efektif 

meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran tanpa 

menggunakan media citra penginderaan jauh. 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menerima hipotesis (Ha) yang menyatakan “ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara pembelajaran 

dengan menggunakan media citra penginderaan jauh  dan 

pembelajaran tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh”, 

(Ha) yang menyatakan “penggunaan media citra penginderaan jauh 

lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa daripada tanpa 

menggunakan media citra penginderaan jauh”. Dan menolak 

hipotesis (Ho) yang menyatakan “tidak ada perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara pembelajaran menggunakan media citra 

penginderaan jauh dan pembelajaran tanpa menggunakan citra 

penginderaan jauh”. (Ho) yang menyatakan “penggunaan media 

citra penginderaan jauh kurang efektif  meningkatkan hasil belajar 

daripada tanpa menggunakan citra penginderaan jauh”. 

Pembelajaran pada pokok bahasan fenomena dinamika 

biosfer dengan media citra penginderaan jauh memberikan 

kontribusi terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran seperti 

mempersiapkan, kecakapan bertanya dan berpendapat, 

memecahkan masalah dan studi pustaka. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil belajat psikomotor rata-rata hasil belajar psikomotor 
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untuk kelas eksperimen sebesar 17,2 dengan persentase skor 68,9% 

dalam kategori tinggi. Dari kelima aspek rata-rata tertinggi pada 

aspek mempersiapkan pelajaran (3,5) dengan persentase 70,3%, 

aspek kecakapan bertanya (3,5) dengan persentase 69% dan 

menemukan informasi (3,6) dengan persentase 71% dalam kategori 

tinggi. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

citra penginderaan jauh siswa termotivasi untuk mempersiapkan 

pelajaran dengan baik serta memiliki keberanian bertanya dan 

menemukan informasi dengan baik meskipun kecakapan bertanya 

dan memecahkan masalah masih tergolong cukup. 

Berbeda dengan hasil belajar psikomotor siswa kelas 

kontrol dengan pembelajaran tanpa menggunakan media citra 

penginderaan jauh, rata-rata hasil belajar psikomotor siswa sebesar 

16,8 dengan persentase sebesar 67,3% dalam kategori tinggi. Dari 

kelima aspek yang dikaji rata-rata yang paling tinggi adalah 

menyiapkan pelajaran sebesar 3,5 dengan persentase sebesar 69% 

dan kemampuan memecahkan masalah 3,4 dengan persentase 

sebesar 69% dalam kategori tinggi dan rata-rata paling rendah 

sebesar 3.5 dengan persentase sebesar 65% pada aspek 

menemukan informasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

siswa yang diajar dengan pembelajaran tanpa menggunakan media 

citra penginderaan jauh memiliki kesiapan belajar dan 

memecahkan masalah yang tinggi namun lebih tinggi daripada 
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siswa yang diajar dengan menggunakan media citra penginderaan 

jauh. 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan media citra 

penginderaan jauh juga memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar afektif. Hasil belajar afektif dapat dilihat dari aspek 

kehadiran, keseriusan, kesiapan, interaksi dengan guru, ketelitian, 

kerjasama dan kerapian siswa dalam pembelajaran. Rata-rata hasil 

belajar afektif siswa kelas eksperimen mencapai 24,8 dengan 

persentase 70,8% dalam ketgori tinggi. Dari tujuh aspek yang 

diteliti, rata-rata tertinggi pada aspek kehadiran yang mencapai 4.8 

dengan persentase 95% dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan 

aspek paling rendah yaitu ketelitian dengan persentase 64% dalam 

ketgori cukup. 

Rata-rata hasil belajar afektif siswa kelas kontrol sebesar 

24,3 dengan persentase 69,4% dalam kategori tinggi. Dari ketujuh 

aspek rata-rata tertinggi pada aspek kehadiran sebesar 4,7 dengan 

persentase 95% dalam kategori sangat tinggi dan rata-rata terendah 

pada aspek interaksi siswa dengan guru sebesar 2,3 dengan 

persentase 46% dalam kategori rendah. Perbedaan hasil belajar 

tersebut disebabkan karena pembelajaran dengan menggunakan 

media citra penginderaan jauh mengembangkan pembelajaran yang 

konkret yaitu dengan memperlihatkan langsung bentuk-bentuk 

fisik pembelajaran. 
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B Pembahasan 

Proses pembelajaran geografi pokok bahasan fenomena dinamika 

biosfer dengan menggunakan media citra penginderaan jauh merupakan 

pembelajaran yang menekankan perolehan pengalaman belajar dalam hal 

pengalaman langsung dan secara tidak langsung berinteraksi dengan teman 

dalam sebuah team work sehingga dapat menjalin hubungan yang erat dengan 

teman dan menjalin hubungan kemitraan dengan guru. Hal yang perlu 

ditumbuhkan dalam diri siswa yaitu adanya kesadaran bahwa apa yang mereka 

pelajari berguna bagi hidupnya nanti, sehingga mereka dapat memposisikan 

dirinya sebagai sosok yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti 

dengan mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya untuk 

mencapainya. 

Kegiatan utama yang dilakukan siswa pada proses pembelajaran 

geografi pokok bahasan fenomena dinamika biosfer melalui pemanfaatan 

media citra penginderaan jauh yaitu berupa praktikum dan diskusi. Pada 

pembelajaran praktikum, kedudukan guru hanya sebagai pembimbing yang 

membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Melalui kegiatan praktikum 

tersebut siswa diarahkan untuk dapat berpikir kritis dan berinkuiri tentang 

bagaiman menginterpretasi sebuah citra agar dapat diketahui medan di 

lapangan sebenarnya. Proses ini diharapkan siswa dapat mengetahui serta 

membuktikan kebenaran dari konsep yang sedang mereka pelajari sehingga 

proses pembelajaran tersebut dapat bermakna bagi siswa karena siswa 
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mendapatkan kebenaran konsep melalui pengalaman langsung dan konkret 

yang telah dipraktikkan. 

Kegiatan lain setelah kegiatan praktikum selama proses belajar 

mengajar adalah diskusi. Melalui kegiatan diskusi tersebut siswa dapat 

membahas dan menunjukkan bukti-bukti dari hasil pengamatannya. Setelah 

kegiatan diskusi selesai, siswa selanjutnya menyajikan hasil kelompok di 

depan kelas. Kegiatan dsikusi klasikal ini akan menciptakan situasi kondusif 

antar siswa untuk mengemukkan pendapatnya. Guru sebagai fasilitator ikut 

memotivasi siswa agar terlibat aktif dan juga memberikan penegasan konsep 

sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

Efektifnya pembelajaran geografi pada pokok bahasan fenomena 

dinamika biosfer dengan memanfaatkan media citra penginderaan jauh 

disebabkan karena adanya pengetahuan baru yang ditemukan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan melalui media citra penginderaan jauh yang 

pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya sikap siswa dalam pelajaran 

geografi, meningkatnya minat dan motivasi siswa dalam mempelajari materi 

yang diajarkan. Keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh keaktifannya dan 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Peningkatan keaktifan siswa 

melalui pembelajaran dengan memanfaatkan media citra penginderaan jauh 

mengakibatkan baiknya hasil belajar yang diperoleh 

Berbeda dengan kelompok kontrol, meskipun terjadi peningkatan hasil 

belajar pokok bahasan fenomena dinamika biosfer, namun rata-rata hasil 

belajar pokok bahasan fenomena dinamika bisofer pada kelompok ini relatif 
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rendah. Ada indikasi bahwa hasil belajar siswa pada kelompok kontrol relatif 

rendah karena pembelajaran yang dilakukan kurang mampu mengaktifkan 

siswa secara optimal. Keaktifan siswa hanya cenderung pada saat dilakukan 

latihan soal atau penugasan. Pada kondisi ini motivasi siswa cenderung lebih 

rendah daripada kelompok eksperimen, yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A SIMPULAN 

Dalam penelitian ini dapat diungkapkan simpulan sebagai berikut: 

1 Sebelum dilakukan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan media 

citra penginderaan jauh pada kelompok eksperimen dam pembelajaran 

tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh pada kelompok kontrol 

keduanya memiliki hasil belajar yang relatif sama yaitu sebagian besar 

dalam kategori kurang akan tetapi setelah dilakukan perlakukan pada 

kelompok eksperimen sebagian besar memiliki hasil belajar baik sedang 

pada kelompok kontrol memiliki hasil belajar cukup 

2 Ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran geografi yang 

menggunakan media citra penginderaan jauh (kelas eksperimen) dibanding 

dengan pembelajaran tanpa menggunakan media selain citra penginderaan 

jauh (kelas kontrol) pada pokok bahasan fenomena dinamika biosfer. 

Setelah perlakuan pembelajaran selesai kemudian dilakukan uji hipotesis 

atau uji perbedaan dua rata-rata. Dari data hasil penelitian diketahui rata-

rata hasil belajar siswa kelas eksperimen sebesar 75,23 dan 67,07 untuk 

kelas kontrol, uji perbedaan dua rata-rata diperoleh thitung sebesar 7,73 

dengan α = 5% sebesar 2,00 yang berarti bahwa pembelajaran 

menggunakan nedia citra penginderaan jauh lebih baik dibanding 

pembelajaran tanpa menggunakan media citra penginderaan jauh dan 
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dapat meningkatkan hasil belajar. Di samping itu dari hasil uji peningkatan 

hasil belajar diperoleh thitung sebesar 10,51 dan ttabel sebesar 2,14 yang 

berarti penggunaan media citra penginderaan jauh efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3 Penggunaan media citra penginderaan jauh lebih efektif dibandingkan 

tanpa penggunaan media citra penginderaan jauh dalam pembelajaran 

geografi pada pokok bahasan fenomena dinamika biosfer pada kelas XI 

IPS 1 SMA Negeri 1 Wonosobo tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan diketahui rata-rata hasil belajar pada 

kelompok eksperimen lebih baik dibanding rata-rata hasil belajar pada 

kelompok kontrol. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil belajar dengan rata-

rata hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebelum diberi perlakuan thitung sebesar 0,19 dan setelah diberi perlakuan 

sebesar thitung sebesar 7,73 dengan ttabel sebesar 2,00 yang menyatakan 

bahwa pembelajaran kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol. 

 

B SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas ada beberapa saran dari penulis yaitu 

1 Kepada guru mata pelajaran geografi untuk lebih sering memanfaatkan 

secara maksimal media citra penginderaan jauh dalam pembelajaran agar 

siswa termotivasi serta memperoleh pengalaman yang konkret atau nyata 

sehingga daya ingat juga akan bertambah. Selain itu guru mata pelajaran 



90 

90 

geografi agar meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan media 

pembelajaran dan memanfaatkan media yang ada untuk menunjang 

jalannya proses pembelajaran 

2 Kepada pihak sekolah agar dapat meningkatkan sarana pendukung 

pembelajaran geografi sehingga dalam memberikan penjelasan lebih 

bervariasi dan siswa pun tidak merasa jenuh untuk belajar. 
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