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SARI 
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Project Based Learning dengan Problem Based Learning pada Materi 

Interpretasi Citra di Kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung Tahun Ajaran 
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Drs. Sriyono, M.Si.  177 Halaman. 

Kata Kunci: Efektivitas, Model Pembelajaran, Project Based Learning, 

Problem Based Learning, Interpretasi Citra. 

Pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Temanggung menggunakan model 

pembelajaran berupa ceramah dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru, mencatat penjelasan yang penting, dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Hal tersebut memunculkan permasalahan dimana siswa merasa 

kesulitan memahami materi geografi yang dianggap terlalu banyak teori dan 

penyampaiannya menjenuhkan. Penggunaan model pembelajaran yang kurang 

tepat atau mengulang-ulang oleh guru berpengaruh pada hasil belajar peserta didik 

menjadi rendah dan kurang optimal terutama pada materi yang bersifat terapan 

seperti materi interpretasi citra. Tujuan penelitian ini adalah  untuk (1) 

Mengetahui implementasi model pembelajaran Project Based Learning dan 

Problem  Based Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2018/2019, (2) Mengetahui perbedaan 

efektivitas pembelajaran yang meliputi : kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat 

pembelajaran, insentif, dan waktu pembelajaran dengan menggunakan model 

Project Based Learning dan Problem Based Learning pada materi interpretasi 

citra di kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2018/2019, (3) 

Mengetahui ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik pada materi interpretasi 

citra dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan 

Problem Based Learning di kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 

2018/2019.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS di SMA N 1 

Temanggung. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling sehingga ditentukan sample penelitian sejumlah 64 siswa dari 

kelas X IPS 2 dan X IPS 3. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 

dokumentasi, tes, serta angket dan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif persentase dan analisis 

independent sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukan  (1) Implementasi 

model pembelajaran baik model Project Based Learning maupun Problem Based 

Learning sudah sesuai dengan tujuan dan rancangan pembelajaran yang telah 

dibuat sebelumnya. (2) Model pembelajaran Project Based Learning lebih efektif 

dan sesuai digunakan dalam pembelajaran materi interpretasi citra dibandingkan 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning berdasarkan 4 indikator 

efektivitas pembelajaran (3) Ketuntasan Klasikal dapat dicapai oleh kelas yang 
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menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan tidak dapat 

dicapai kelas yang menggunakan model Problem Based Learning. 

Saran, (1) Model pembelajaran Project Based Learning dapat digunakan 

sebagai alternatif pembelajaran materi interpretasi citra. (2) Pembelajaran dengan 

model Project Based Learning perlu memperhatikan managemen waktu yang baik 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan. (3) Guru perlu mempersiapkan peralatan dan media 

pembelajaran secara matang sebelum pembelajaran dimulai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi cerdas dan 

berakhlak mulia. Pendidikan juga mampu menanamkan kemampuan bagi semua 

orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan sehingga diperoleh 

manusia yang lebih produktif. Peran pendidikan dijelaskan dalam UU No.20 

tahun 2003 pasal 1 tentang Tujuan  Pendidikan Nasional bahwa pendidikan 

merupakan upaya sadar dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian pendidikan memegang 

peran dalam membentuk masyarakat yang unggul, berkarakter dan mampu 

bersaing di era globalisasi dewasa ini. 

Bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional bahwa data dari dunia 

Internasional, UNESCO Education For All Global Monitoring Report (2012) 

kualitas pendidikan indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di 

seluruh dunia. Sedangkan menurut Education Development Index (2011) 

Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara. Setelah mengetahui begitu 

besar peran pendidikan serta kondisi pendidikan Indonesia dimata Internasional 

maka perlu dilakukan usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pendidikan itu sendiri, salah satunya dengan menggunakan kurikulum yang 
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sesuai. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan 

landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus 

memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan 

nasional (Tjahjono dkk, 2016) 

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik tersebut. 

Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan 

sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia 

berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu 

berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga 

negara yang demokratis, bertanggung jawab. Dengan demikian, aspek karakter 

religious, karakter sosial, pengetahuan, dan keterampilan menjadi fokus dari 

kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2014).  

Untuk mencapai tujuan kurikulum 2013 di atas, Permendikbud No. 81A 

tahun 2013 mengatur bahwa proses pembelajaran pada kurikulum 2013 

hendaknya terdiri atas lima pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, yang disingkat 

dengan 5M. Pengalaman belajar ini dikenal dengan pendekatan saintifik. 

Kemendikbud (2014) memperjelas bahwa model pembelajaran yang diterapkan 

untuk melaksanakan pendekatan saintifik diantaranya adalah Discovery Learning 

(DL), Problem-Based Learning (PBL), dan Project-Based Learning (PjBL). 
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Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan perbaikan pembelajaran seperti 

pemilihan model pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran geografi dapat 

tersampaikan dengan baik. Jawane (2016) Model Pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mecapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dengan demikian 

aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan yang tertata secara 

sistematis. 

Project Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

berasal dari pendekatan konstruktivis yang mengarah pada upaya problem solving

(Doppelt, 2003). Konstruktivisme memberikan kemandirian pada pebelajar untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya sendiri ataupun berkolaborasi 

di bawah koordinasi guru. Dalam konteks belajar yang demikian, pebelajar 

dituntut memiliki rasa kemandirian (selfregulated learning) yang baik sebagai 

modalitas utama dalam belajar secara konstruktivis. 

Problem Based Learning (PBL), merupakan salah satu model 

pembelajaran  pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk 

memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan  

pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah (Utomo dkk, 

2014). Siswono (2009) menyatakan bahwa ada hubungan antara pemecahan 

masalah dengan kemampuan berpikir kreatif karena berpikir kreatif merupakan 
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suatu proses yang digunakan ketika mendatangkan (memunculkan) suatu ide baru 

dengan menggabungkan ide-ide yang sebelumnya dilakukan. 

Kedua model pembelajaran diatas merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme yang dapat membangun proses perpikir ilmiah 

siswa. Melalui kegiatan pembelajaran konstruktivisme, siswa mencari dan 

membangun sendiri informasi dari sesuatu yang dipelajari sehingga proses belajar 

bukan sekedar kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi 

merupakan kegiatan yang membangkitkan keaktifan dan memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya (Wasonowati dkk, 2014). 

Pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Temanggung menggunakan 

model pembelajaran berupa ceramah dimana siswa hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru, mencatat penjelasan yang penting, dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai 

dapat menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal (Suharini dkk, 2017).  

Hal tersebut memunculkan permasalahan dimana siswa merasa kesulitan 

memahami materi geografi yang dianggap terlalu banyak teori dan 

penyampaiannya menjenuhkan. Rendahnya pemahaman guru tentang proses 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik berakibat pada pembelajaran yang 

kurang efektif, selain itu penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat atau 

mengulang-ulang oleh guru juga berpengaruh pada hasil belajar peserta didik 

menjadi rendah dan kurang optimal terutama pada materi yang bersifat terapan 

seperti materi interpretasi citra. 
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Kegiatan pembelajaran materi interpretasi citra yang seringkali menjadi 

tantangan bagi para guru dalam menyampaikan materi, demikian pula yang terjadi 

di kelas X IPS di SMA Negeri 1 Temanggung. Materi interpretasi citra yang 

merupakan materi yang bersifat terapan menjadikan materi ini sulit dipahami oleh 

siswa hanya dari teori dan penjelasan guru, hal tersebut berakibat pada banyaknya 

siswa yang tidak dapat mencapai KKB seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Materi Penginderaan Jauh kelas X Tahun Ajaran 

2017/2018. 

Keterangan KKB = 76 f % 

Tuntas 33 34 % 

Tidak Tuntas 63 66 % 

Total 96 100 % 

Rata-Rata nilai 62,5 

Sumber : Data nilai mata pelajaran geografi SMA N 1 Temanggung 

Berdasarkan data diatas maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 

sesuai dimana siswa dapat “bersentuhan” langsung dengan materi yang dipelajari

dan menciptakan sendiri pengalaman nyata berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimiliki. 

Model pembelajaran Project Based Learning dan model pembelajaran 

Problem Based Learning yang berlandaskan konstruktivisme dan merupakan 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat menjadi solusi atas 

permasalahan diatas.Materi interpretasi citra sendiri bertujuan untuk menafsir, 

mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra, dan selanjutnya 

menilai arti penting dari objek tersebut. Seiring dengan bertambahnya pemahaman 
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siswa mengenai interpretasi citra juga diharapkan bertambah pula pemahaman dan 

kepedulian siswa terhadap lingkungan disekitarnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji 

efektivitas model pembelajaran antara model Project Based Learning dan 

Problem Based Learning dengan mengambil judul : “Efektivitas Penggunaan 

Model Pembelajaran Project Based Learning dengan Problem Based Learning

pada Materi Interpretasi Citra di Kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung 

Tahun Ajaran 2018/2019” 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi model pembelajaran Project Based Learning dan 

Problem Based Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggungtahun ajaran 2018/2019? 

2. Adakah perbedaan efektivitas pembelajaran yang meliputi : kualitas 

pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu 

pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning dan 

Problem Based Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik pada materi 

interpretasi citra dengan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning dan Problem Based Learning di kelas X IPS SMA Negeri 1 

Temanggung tahun ajaran 2018/2019? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian berbagai rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi model pembelajaran Project Based Learning dan 

Problem  Based Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui perbedaan efektivitas pembelajaran yang meliputi : kualitas 

pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu 

pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning dan 

Problem Based Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik pada materi 

interpretasi citra dengan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning dan Problem Based Learning di kelas X IPS SMA Negeri 1 

Temanggung tahun ajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Secara Teoretis 

Manfaat penelitian ini secara teoretis dapat mengembangkan ilmu 

khususnya ilmu kependidikan dalam implementasi model pembelajaran Project 

Based Learning dengan Problem Based Learning pada materi interpretasi citra.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat untuk memberikan masukan bagi pihak-

pihak yang berkompeten dalam penyusunan kebijakan terutama kebijakan dalam 

bidang kependidikan, diantaranya adalah manfaat bagi guru dimana penelitian 

dapat memberikan informasi variasi model pembelajaran geografi secara efektif 

sesuai dengan materi pelajaran, sedangkan manfaat bagi siswa yaitu dengan 

diterapkannya model pembelajaran yang efektif maka siswa dapat lebih mudah 

dalam memahami materi pelajaran sehingga hasil belajar akan meningkat, selain 

itu manfaat penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi dinas terkait 

dalam penyusunan kebijakan terutama kebijakan kependidikan. 

1.5 Batasan istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti agar memperjelas batas-batasan 

guna menghindarkan dari kesalahan penafsiran, memudahkan dalam mengungkap 

makna serta pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun istilah yang 

ditegaskan antara lain sebagai berikut: 
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1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (1990:219), Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. 

Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Berkaitan 

dengan pendidikan, efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam 

pengajaran sesuai dengan waktu yang telah disediakan. 

Efektivitas pada penelitian ini merujuk pada tingkat keefektifan model

pembelajaran Project Based Learning dan model pembelajaran Problem Based

Learning dalam proses pembelajaran meliputi 4 indikator yaitu kualitas

pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu pembelajaran.

2 Model Pembelajaran 

Jawane (2016) Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mecapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dengan demikian aktivitas pembelajaran 

benar-benar merupakan kegiatan yang tertata secara sistematis. 

Model pembelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran Project Based Learning dan model pembelajaran Problem Based 

Learning. 
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3 Project Based Learning 

Kemendikbud (2014) menjelaskan bahwa Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Project-Based Learning/PjBL) adalah model  pembelajaran yang menggunakan 

proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, 

penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai 

bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model belajar 

yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 

beraktifitas secara nyata (Rahmah, 2014) 

Dalam penelitian ini model pembelajaran Project Based Learning digunakan 

untuk menyampaikan materi interpretasi citra pada kelas X IPS SMA Negeri 1 

Temanggung. 

4 Problem Based Learning 

Problem Based Learning (PBL), merupakan salah satu model pembelajaran  

pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu 

konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan  pada awal 

pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah (Utomo dkk, 2014). 

Dalam penelitian ini model pembelajaran Problem Based Learning digunakan 

untuk menyampaikan materi interpretasi citra pada kelas X IPS SMA Negeri 1 

Temanggung 



11 

5 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Penilaian 

hasil belajar siswa dapat memberikan data kepada guru tentang kemajuan siswa 

dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Hasil belajar 

yang ingin diketahui dari peserta didik dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik terhadap materi interpretasi citra. 

6 Materi Interpretasi Citra 

Materi dalam penelitian ini adalah materi kelas X IPS Sekolah Menengah 

Atas semester gasal tahun pelajaran 2018/2019 menurut kurikulum 2013 revisi 

tahun 2016. Materi interpretasi citra merupakan  sub-bab  dari materi Dasar-dasar 

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

citra sendiri merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud 

untuk mengidentifikasi dan menilai arti penting sebuah objek. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Deskripsi Teoretis 

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Efektivitas Penggunaan Model 

Pembelajaran Project Based Learning Dan Problem Based Learning Pada Materi 

Interpretasi Citra Di Kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung Tahun Ajaran 

2018/2019” maka diperlukan kajian dari berbagai sumber pustaka mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

2.1.1 Efektivitas Pembelajaran 

Kata Efektivitas berasal dari bahasa inggris, yaitu effective yang berarti 

berhasil, tepat atau manjur (Echols dan Shadily, 2005).Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (1990:219), Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 

yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

Jadi efektivitas berarti ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan sesuai dengan 

rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana 

maupun waktunya. 

Berkaitan dengan pendidikan, efektivitas berkenaan dengan pencapaian 

tujuan dalam pengajaran. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses belajar 

mengajar di sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah pasti mempunyai 

target bahan ajar yang harus dicapai oleh setiap guru berdasarkan pada kurikulum 

yang berlaku pada saat itu. Bahan ajar yang banyak terangkum dalam kurikulum 
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tersebut tentunya harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia tanpa 

mengabaikan tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri, yakni pemahaman dan 

keterampilan siswa. Sehingga pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 

tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan dalam pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dikatakan 

efektif bila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena efektivitas menekankan pada 

perbandingan antara rencana dengan tujuan yang akan dicapai, maka efektivitas 

pendidikan sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi. Misalnya untuk mengukur efektivitas hasil suatu kegiatan 

pembelajaran, biasanya dilakukan melalui keterampilan kognitif peserta didik 

sebelum dan sesudah pembelajaran, daya jangkau media pembelajaran yang 

digunakan serta daya control siswa terhadap media tersebut dalam hal waktu dan 

penggunaannya/ belajarnya (Warsita, 2008,287) 

Slavin (2011) menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran ditunjukkan 

dengan empat indikator, yaitu:  

1. Kualitas pembelajaran, yakni sejauh mana penyajian informasi atau 

kemampuan membantu siswa dengan mudah mempelajari bahan. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Proses 

pembelajaran dilihat dari kesesuaian antara aktivitas guru dan aktivitas siswa 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Sedangkan hasil 

pembelajaran dilihat dari ketuntasan belajar peserta didik.  
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2. Kesesuaian tingkat pembelajaran, yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat 

kesiapan siswa untuk mempelajari materi baru. Maksudnya kemampuan dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajarinya tetapi belum 

memperoleh pelajaran tersebut. Kesesuaian tingkat pembelajaran dapat dilihat 

dari kesiapan belajar peserta didik. Menurut Slameto (2010) kesiapan siswa 

dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu: 1) kondisi fisik, metal, dan emosional. 2) 

kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan. 3) keterampilan, pengetahuan, dan 

pengertian lain yang telah dipelajari. Kesesuaian tingkat pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, 

dilihat dari kriteria kesiapan belajar siswa minimal baik. 

3. Insentif, yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk 

mengajarkan tugas belajar dan materi belajar yang diberikan. Slameto (2010) 

menyebutkan bahwa ada empat hal yang dapat dikerjakan guru dalam 

memberikan motivasi kepada siswa, yaitu: 1) Membangkitkan dorongan 

kepada peserta didik untuk belajar 2) menjelaskan secara kongkrit kepada 

siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. 3) memberikanreward

terhadap prestasi yang diperoleh sehingga dapat merangsang untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik di kemudian hari. 4) memberikan kebiasaan belajar 

yang baik. Insentif dikatakan efektif apabila usaha guru dalam memberikan 

motivasi sudah maksimal, dilihat dari kriteria insentif guru minimal baik.  

4. Waktu, Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila peserta didik dapat 

menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. 

Waktu dikatakan efektif apabila peserta didik dalam menggunakan waktu 
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sudah maksimal, dilihat dari kriteria penggunaan waktu peserta didik minimal 

baik 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif  jika keempat indikator 

efektivitas pembelajaran efektif. 

2.1.2 Belajar 

Menurut Gagne (dalam Yamin, 2006,98) menyatakan bahwa ”Belajar

sebagai suatu proses dimana organisme berubah perilakunya diakibatkan 

pengalaman”. Belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah 

laku. Selain itu, belajar juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah 

perintah atau arahan dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru. Selanjutnya, 

Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of learning, menyimpulkan 

bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi lima 

kategori, yaitu: 

1. Keterampilan motoris (motor skill); adalah keterampilan yang diperlihatkan 

dari berbagai gerakan badan, misalnya menulis, menendang bola, bertepuk 

tangan, berlari, dan loncat. 

2. Informasi verbal; informasi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan otak atau 

intelegensi seseorang, misalnya seseorang dapat memahami sesuatu dengan 

berbicara, menulis, menggambar, dan sebagainya yang berupa simbol yang 

tampak (verbal). 
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3. Kemampuan intelektual; selain menggunakan simbol verbal, manusia juga 

mampu melakukan interaksi dengan dunia luar melalui kemampuan 

intelektualnya, misalnya mampu membedakan warna, bentuk, dan ukuran. 

4. Strategi kognitif; organisasi keterampilan yang internal (internal organized 

skill), yang sangat diperlukan untuk belajar mengingat dan berpikir. 

Kemampuan kognitif ini lebih ditujukan ke dunia luar, dan tidak dapat 

dipelajari dengan sekali saja melainkan memerlukan perbaikan dan latian 

terus-menerus yang serius 

5. Sikap (attitude); merupakan faktor penting dalam belajar; karena tanpa 

kemampuan ini belajar tak akan berhasil dengan baik. Sikap seseorang dalam 

belajar akan sangat memengaruhi hasil yang diperoleh dari belajar tersebut. 

Sikap akan sangat tergantung pada pendirian, kepribadian, dan keyakinannya, 

tidak dapat dipelajari atau dipaksakan, tetapi perlu kesadaran diri yang penuh. 

Definisi diatas ini mengandung pengertian bahwa belajar adalah 

perubahan perilaku seseorang akibat pengalaman yang ia dapat melalui 

pengamatan, pendengaran, membaca, dan meniru. Pengertian belajar juga 

diperkuat oleh (Sadiman dkk, 2002) bahwa belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan , dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Sedangkan menurut 

Susanto (2016:5) belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. 
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Slameto (2003) ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

meliputi: 

1. Perubahan terjadinya secara sadar berarti seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan pada dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional perubahan yang 

terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak 

statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan-perubahan itu 

senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik 

dari sebelumnya. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan yang terjadi 

karena proses bersifat menetap dan permanen, contohnya kecakapan yang 

dimiliki seseorang akan terus berkembang kalau terus dipergunakan dan 

dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku itu 

terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah 

kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya belajar 

mengetik. 

Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang 

diperoleh seseorang melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
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Aktivitas belajar siswa sangat diperlukan untuk kelangsungan proses belajar 

mengajar (Sriyanto dkk, 2016) 

2.1.3 Pembelajaran 

Pada hakikatnya pembelajaran adalah suatu usaha sadar guru untuk 

membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan 

minatnya. Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dan memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa (Sadiman, 

2002:7). 

Susanto (2016:19) Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua 

aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung 

lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan 

oleh guru. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik (Suharini dkk, 

2015).  

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaanya masih tergolong baru, 

yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini, pembelajaran diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 
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membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Namun dalam 

implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini diidentikkan dengan kata 

mengajar (Susanto, 2016:19). 

Dilihat dari aspek kegunaannya, pengertian mengajar dapat dipandang dari 

dua aspek, mengajar secara tradisional dan modern. Pertama, pengertian mengajar 

secara tradisional adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa atau murid di 

sekolah. Dalam pengertian tradisional, ini secara eksplisit mengajar mengandung 

makna sebagai berikut: 

1. Pengajaran dipandang sebagai persiapan hidup. 

2. Pengajaran adalah suatu proses penyampaian. 

3. Penguasaan penyampaian adalah tujuan utama. 

4. Guru dianggap paling berperan (aktif). 

5. Murid selalu bertindak sebagai penerima (pasif). 

6. Pengajaran hanya berlangsung di ruang kelas. 

Definisi mengajar dalam konteks tradisional ini juga seperti yang 

diungkapkan oleh Slameto (2010), bahwa mengajar adalah penyerahan 

kebudayaan kepada anak didik yang berupa pengalaman dan kecakapan atau 

usaha untuk mewariskan kebudayaan masyarakat kepada generasi berikutnya. 

Aktivitas sepenuhnya atau tongkat pengendaliannya adalah guru, sedangkan siswa 

hanya mendengarkan apa yang disimpulkan oleh guru. Hal ini akan membuat 

siswa diam, tidak kritis, dan apatis. 

Kedua, pengertian mengajar dalam konteks dunia modern sekarang ini, 

mengajar diartikan sebagai usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 
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menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Begitu juga pengertian mengajar dalam 

arti modern adalah seperti yang dikemukakan oleh Howard (2003) yang 

menyatakan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas membimbing atau menolong 

seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan keterampilan, 

sikap (attitude), cita-cita (ideals), pengetahuan (knowlegde), dan penghargaan 

(appreciation). 

Dari definisi mengajar dalam pandangan modern ini, secara eksplisit 

tersirat pemahaman sebagai berikut: 

1. Pendidikan bertujuan mengembangkan atau mengubah tingkah laku siswa. 

Tingkah laku siswa sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu: (a) aspek objektif 

yang bersifat struktural, yakni aspek jasmaniah dari tingkah laku; dan (b) 

aspek subjektif yang bersifat fungsional dari tingkah laku, yakni aspek 

rohaniah dari tingkah laku. Pendidikan dan pengajaran menghendaki suatu 

tingkah laku atau kepribadian yang memiliki ciri-ciri: (a) berkembang secara 

berkelanjutan sepanjang hidup manusia; (b) pola organisasi kepribadian 

berbeda untuk setiap orang dan bersifat uni; dan (c) kepribadian bersifat 

dinamis, terus berubah melalui cara-cara tertentu. 

2. Kegiatan pengajaran adalah dalam rangka mengorganisasi lingkungan. 

Perkembangan tingkah laku seseorang adalah berkat pengaruh lingkungan. 

Lingkungan disini bukan saja terdiri dari lingkungan alam, tetapi meliputi 

lingkuangan sosial. Bahkan lingkungan sosial inilah yang lebih memegang 

peranan. Melalui interaksi antar individu dan lingkungannya, maka siswa 

memperoleh pengalaman yang selanjutnya mempengaruhi perilakunya, 
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sehingga berubah dan berkembang. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, 

sekolah hendaknya mempersiapkan lingkungan yang dibutuhkan untuk 

maksud-maksud tersebut, seperti mempersiapkan program belajar, bahan 

pelajaran, metode belajar, dan alat pengajar. Selain itu proses pembelajaran 

dipengaruhi juga oleh pribadi guru, suasana kelas, kelompok siswa, 

lingkungan diluar sekolah, dan semua lingkungan belajar yang bermakna bagi 

perkembangan siswa. 

3. Siswa dipandang sebagai organisme hidup. Dalam diri siwa terdapat potensi-

potensi yang siap untuk berkembang. Siswa memiliki kebutuhan, minat, 

tujuan, kemampuan, intelegensi, dan emosi. Individu siswa berbeda satu sama 

lainnya dan masing-masing berkembang menurut pola dan caranya sendiri. 

Karena ia hidup maka ia melakukan banyak aktivitas dan mengadakan 

interaksi dengan lingkungannya. Jadi aktivitas belajar itu sesungguhnya 

bersumber dari dalam diri sendiri. Guru berkewajiban menyediakan 

lingkuangan yang serasi agar aktivitas itu menuju kearah sasaran yang 

diinginkan. Dengan kata lain, guru bertindak selaku organisator belajar 

kepada siswa yang potensial itu, sehingga tujuan diatas tercapai secara 

optimal. 

Dengan mengacu kepada konsep mengajar secara modern ini, maka dapat 

dimengerti bahwa mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan 

tanggung jawab moral yang cukup berat. Dimana guru berperan sebagai kreator 

proses belajar mengajar, yakni berperan sebagai orang yang mampu menciptakan 

kondisi pembelajaran yang baik, menarik, dan berdaya guna. Pembelajaran yang 
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terpenting adalah pembelajaran yang disukai dan menarik bagi siswa (Sriyono 

dkk, 2017). Dalam pembelajaran geografi menurut Suharini (2009) guru harusnya 

mampu mengarahkan keberanian siswa untuk mengajukan pendapat agar dapat 

mencipta suasana kelas yang efektif, efisien, dan terkendali sehingga terjadi 

interaksi baik antara siswa dan guru maupun siswa satu dengan siswa lainnya. 

Dalam mengajar ini, secara metodologis keberadaan guru sangat dominan, 

tanpanya proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik dan berdaya 

guna. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa orientasi mengajar dalam 

konteks belajar mengajar (pembelajaran) diarahkan untuk pengembangan aktivitas 

siswa dalam belajar (Susanto, 2016:19-22).  

2.1.4 Hasil Belajar 

Susanto (2016:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai 

apakah peserta didik sudah menguasai ilmu yang dipelajari sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Anni (2007:6), menyatakan bahwa beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Faktor Internal 

Faktor internal berasal dari dalam individu yang belajar yang meliputi faktor 

fisik atau jasmani dan faktor mental psikologis. Faktor fisik misalnya 

keadaan badan lemah, sakit/kurang fit, dan sebaginya. Sedangkan faktor 

mental psikologis meliputi kecerdasan/intelegensi, minat, konsentrasi, 

ingatan, dorongan, rasa ingin tahu, dan sebagainya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ini berasal dari luar individu yang belajar, meliputi faktor alam, fisik, 

lingkungan, sarana fisik, dan non fisik, pengajar serat strategi pembelajaran 

yang dipilih pengajar dalam menunjang proses belajar mengajar. 

Benyamin S. Bloom (dalam Anni, dkk, 2007:5) mengusulkan pembagian 

hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu: 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan, 

dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan menilaian. 

2. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koodinasi. 

Klasifikasi hasil belajar psikomotorik meliputi kesiapan, penyesuaian, dan 

kreatifitas. 
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3. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik 

moral yang merupakan aspek-aspek penting perkembangan peserta didik. 

Krathwohl, Bloom, Masia (dalam Anni, dkk, 2007:5) membagi menjadi 5 

tingkatan yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan 

pembentukan pola hidup. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penilaian hasil belajar peserta 

didik mencakup pada hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pengukuran hasil belajar tersebut dilakukan dengan observasi dan pada akhir 

pembelajaran (Post Test) pada materi interpretasi citra. 

2.1.5 Model Pembelajaran 

Gunter et al (1990:67) mendefinisikan an instructional model is a step-by-

step procedure that leads to specific learning outcomes. Joyce & Weil (1980) 

mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar. Jadi model pembelajaran cenderung preskriptif, yang relatif sulit 

dibedakan dengan strategi pembelajaran.  

Selain memperhatikan  rasional teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin 

dicapai, model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & Weil, 1980), 

yaitu (1) syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran, (2) social 

system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran, (3) 
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principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, 

memperlakukan, dan merespon siswa, (4) support system, segala sarana, bahan, 

alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) instructional

dan nurturant effects—hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan 

yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar 

(nurturant effects). 

2.1.5.1 Model Pembelajaran Project Based Learning 

Project Based Learning atau Pembelajaran berbasis proyek adalah suatu 

model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. 

Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa proyek perseorangan atau 

kelompok dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif, 

menghasilkan sebuah produk, yang hasilnya kemudian akan ditampilkan dan 

dipresentasikan. Pelaksanaan proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, 

unik, yang berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan siswa. Pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari metoda 

instruksional yang berpusat pada pebelajar. 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) adalah metode

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik

melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek

merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan

pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata (Kemdikbud, 2013). 
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Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu

investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif

melakukan pendalaman  pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap

permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan (Grant, 2002). 

Wena (2009: 144) pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Hal ini banyak

digunakan untuk menggantikan metode pengajaran tradisional dimana guru 

sebagai pusat pembelajaran (Boondee et al.,2011:499). Pembelajaran berbasis 

proyek adalah suatu pendekatan pendidikan yang efektif yang berfokus pada 

kreatifitas berfikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara siswa dengan kawan 

sebaya mereka untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru.  

Beragamnya pendapat di atas menunjukkan pembelajaran berbasis proyek 

tidak didifinisikan secara statis melainkan dinamis, dimana secara garis besar 

pembelajaran berbasis proyek dapat dipandang sebagai suatu metode, model, atau 

pendekatan yang berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, 

memfasilitasi agar siswa terlibat aktif dalam berinvestigasi, memecahkan masalah 

dunia nyata, tugas-tugas bermakna lainya, dan menghasilkan suatu produk nyata 

dengan tujuan meningkatkan motivasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

memahami materi secara menyeluruh, dan meningkatkan keterampilan proses 

siswa. 
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Project based learning memiliki karakteristik yang membedakan model 

yang lain. Karakteristik tersebut, antara lain : 

1. Centrality 

Pada model pembelajaran Project Based Learning proyek menjadi pusat 

dalam pembelajaran. 

2. Driving Question 

Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang 

mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan dengan konsep atau prinsip 

ilmu pengetahuan yang sesuai. 

3. Constructive 

Pada model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik membangun 

pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri (guru sebagai 

fasilitator) 

4. Autonomy 

Project Based Learning menuntut student centered, siswa sebagai problem 

solver dari masalah yang dibahas. 

5. Realisme 

Kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang 

sebenarnya. Aktifitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan 

sikap profesional (Thomas, 2000) 

 Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan dalam penerapannya. 

Tujuan model pembelajaran Project Based Learning, antara lain: 

1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek 
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2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran 

3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang 

kompleks dengan hasil produk nyata 

4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam 

mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek 

5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada Project Based 

Learning yang bersifat kelompok 

 Langkah-langkah Project Based Learning sebagaimana dikembangkan 

oleh The George Lucas Educational Foundation (2005) terdiri dari: 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With The Essential Question)

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yaitu pertanyaan yang 

dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu 

aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk 

siswa dan dimulai dengan investigasi mendalam 

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan For The Project)

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. 

Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas

proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas 

yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara 

mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan 

bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 
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Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktifitas pada tahapan ini antara lain: 

a. Membuat timeline (alokasi waktu) untuk menyelesaikan proyek 

b. Membuat deadline (batas waktu akhir) penyelesaian proyek 

c. Membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru 

d. Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak 

berhubungan dengan proyek, dan 

e. Meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang 

pemilihan suatu cara. 

4. Memonitor Siswa dan Kemajuan Proyek (Monitor the Student and the 

Progress of the Project) 

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta 

didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru 

berperan menjadi mentor bagi aktifitas siswa. Agar mempermudah proses 

monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas 

yang penting. 

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, 

memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, 

membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 
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Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

aktivitas aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.

 Memperhatikan tipologi yang unik dan komprehensif, model pembelajaran 

(Project Based Learning) cukup potensial untuk memenuhi tuntutan 

pembelajaran. Menurut Wena (2009) kelebihan dari model pembelajaran Project 

Based Learning adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan motivasi belajar, dimana peserta didik tekun dan berusaha 

keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih 

menyenangkan daripada komponen kurikulum 

2. Meningkatkan sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis 

proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problem yang kompleks 

3. Meningkatkan kolaborasi, pentingnya kerja kelompok dalam proyek 

memerlukan peserta didik mengembangkan dan memprektekkan 

keterampilan komunikasi. Teori-teori kognitif yang baru dan konstruktivistik 

menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial, dan bahwa siswa akan 

belajar lebih dalam di dalam lingkungan kolaboratif. 

4. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber, bila diimplementasikan 

secara baik maka siswa akan belajar dan prektik dalam mengorganisasi 

proyek, membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas. 

 Selain keuntungan, ada pula kekurangan dari model pembelajaran Project 

Based Learning, diantaranya: 
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1. Banyak peralatan yang harus disediakan 

2. Siswa memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi 

akan mengalami kesulitan 

3. Ada kemungkinan siswa kurang aktif dalam kerja kelompok. 

4. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, 

dikhawatirkan siswa tidak bisa memahami topik secara keseluruhan.

 Untuk mengatasi kekurangan dari model pembelajaran Project Based 

Learning diatas seorang pendidik harus dapat mengatasi dengan cara 

memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan proyek, membatasi waktu 

peserta didik dalam menyelesaikan proyek, meminimalisir dan menyediakan 

peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, memilih lokasi 

penelitian yang mudah dijangkau sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dan 

biaya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

instruktur dan siswa merasa nyaman dalam pembelajaran. 

2.1.5.2 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa baik 

aktifitas berfikir, berperilaku dan berketerampilan dalam memecahkan suatu 

masalah yang dihadapi. Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based

Learning) ditinjau secara umum terdiri dari menyajikan kepada siswa siuasi 

masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada 

siswa untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri (Kurniawan dkk, 2015).  
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Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

yaitu: 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang 

keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa.. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Masalah yang akan diselidiki telah 

dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah 

itu dari banyak mata pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik. Siswa dituntut untuk menganalisis dan mendefinisikan 

masalah, mengembangkan hipotesis, membuat ramalan, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. 

4. Kolaborasi. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang 

bekerjasama satu dengan yang lainnya, secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. 

Berdasarkan karekteristik tersebut, pembelajaran berdasarkan masalah 

memiliki tujuan: 

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan 

pemecahan masalah 

2. Belajar peranan orang dewasa yang autentik. 

3. Menjadi pebelajar yang mandiri. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik model 

Problem Based Learning (PBL) yaitu suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menitikberatkan masalah sebagai bahan pembelajaran yang akan dicari 
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penyelesaiannya menggunakan metode ilmiah. Efektivitas pembelajaran berbasis 

masalah dapat dicapai dengan maksimal apabila guru menggunakan sumber dan 

media pembelajaran yang tepat (Suharini dkk, 2018). 

Tidak semua materi pembelajaran dapat diterapkan dengan model Problem 

Based Learning (PBL), karena tidak semua materi cocok untuk digunakan dalam 

penerapan model tersebut. Adapun strategi dalam penerapan model ini adalah: 

1. Apabila guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat 

materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. 

2. Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

rasional siswa. 

3. Apabila guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 

4. Apabila guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajarnya. 

5. Apabila guru ingin siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari 

dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari 

Materi pelajaran yang digunakan dalam penerapan model ini tidak terbatas 

pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga dapat 

bersumber dari peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan 

berdasar kriteria tertentu. Kriteria pemilihan bahan pelajaran dengan model 

Problem Based Learning (PBL) yaitu: 

1. Bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik yang 

bisa bersumber dari berita, rekaman video dan lain-lain. 
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2. Bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, 

sehingga setiap siswa dapat mengikutinnya dengan baik. 

3. Bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan 

orang banyak sehingga terasa manfaatnya. 

4. Bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung kompetensi yang 

harus dicapai. 

5. Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa 

perlu untuk mempelajarinya 

Prinsip-prinsip penerapan model Problem Based Learning yaitu: 

1. Melibatkan siswa bekerja pada masalah dalam kelompok kecil yang terdiri 

dari kurang lebih lima orang. 

2. Guru membimbing siswa dalam penyelesaian masalah tersebut. 

3. Masalah disiapkan sebagai konteks pembelajaran baru. 

4. Analisis dan penyelesaian terhadap masalah itu menghasilkan perolehan 

pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah. 

5. Permasalahan dihadapkan sebelum semua pengetahuan relevan diperoleh dan 

tidak hanya setelah membaca teks atau mendengar ceramah tentang materi 

subjek yang melatar belakangi masalah tersebut  

Pada model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

terdapat lima tahap utama, antara lain: 

1. Orientasi siswa kepada masalah yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa untuk terlibat 
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dalam pemecahan masalah yang dipilihnya. Siswa merumuskan masalah yang 

akan dipecahkan. 

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar yaitu membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. Siswa merancang pemecahan masalah sesuai permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

3. Membimbing penyelidikan Individual maupun kelompok yaitu mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan 

observasi/eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. Siswa berdiskusi berbagi informasi setelah mencari dan 

mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, poster, 

puisi dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. Siswa menampilkan  karyanya/menjelaskan hasil kegiatan 

pemecahan masalahnya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yaitu membantu 

siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses-proses yang mereka gunakan. Siswa melakukan refleksi/evaluasi 

terhadap kegiatan peemecahan masalah yang telah dilakukan. 

Model pembelajaran Problem Based Learning mempunyai beberapa 

keunggulan dan kelemahan yang diantaranya: 
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Keunggulan: 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang baik untuk lebih memahami isi 

pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberi 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. 

3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. 

4. Pemecahan masalah membantu bagaimana mentransfer pengetahuan mereka 

untuk memahami masalah dalam  kehidupan nyata. 

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran yang 

mereka lakukan. 

6. Melalui pemecahan masalah bahwa belajar tidak hanya dari guru dan buku. 

7. Pemecahan masalah dianggap pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

8. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir 

kritis dan mengembangkan pengetahuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

Kelemahan: 

1. Jika minat siswa kurang atau masalah kurang menarik siswa, maka siswa 

akan merasa enggan untuk mencoba. 

Keberhasilan strategi pembelajaran berbasis masalah membutuhkan cukup 

waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha 
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memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang ingin mereka pelajari. 

2.1.5.3 Perbedaan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Problem 

Based Learning 

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara model pembelajaran 

Project Based Learning dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

diantaranya yaitu karakteristik, tujuan, langkah-langkah pembelajaran (sintaks), 

kelebihan, dan kekurangan. Perbedaan kedua model pembelajaran diatas secara 

lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbedaan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Problem 

Based Learning 

Perbedaan Project Based Learning Problem Based Learning 

Pengertian Model pembelajaran yang 

melibatkan suatu proyek 

dalam proses pembelajaran. 

Proyek yang dikerjakan oleh 

siswa dapat berupa proyek 

perseorangan atau kelompok 

dan dilaksanakan dalam 

jangka waktu tertentu secara 

kolaboratif, menghasilkan 

sebuah produk, yang hasilnya 

kemudian akan ditampilkan 

dan dipresentasikan 

Model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah 

melalui tahap-tahap metode 

ilmiah sehingga siswa dapat 

mempelajari pengetahuan 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan 

sekaligus memiliki 

keterampilan untuk 

memecahkan masalah 

tersebut. 

Karakteristik 1. Centrality 

2. DrivingQuestion 

3. Constructive 

4. Autonomy 

5. Realisme 

1. Pengajuan pertanyaan 

atau masalah. 

2. Berfokus pada 

keterkaitan antar 

disiplin.  

3. Penyelidikan autentik. 

4. Kolaborasi.  

Tujuan 1. Meningkatkan 

kemampuan peserta didik 

dalam pemecahan 

masalah proyek 

1. Membantu siswa 

mengembangkan 

keterampilan berfikir 

dan keterampilan 
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2. Memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan baru 

dalam pembelajaran 

3. Membuat peserta didik 

lebih aktif dalam 

memecahkan masalah 

proyek yang kompleks 

dengan hasil produk nyata 

4. Mengembangkan dan 

meningkatkan 

keterampilan peserta didik 

dalam mengelola bahan 

atau alat untuk 

menyelesaikan tugas atau 

proyek 

5. Meningkatkan kolaborasi 

peserta didik khususnya 

pada Project Based 

Learning yang bersifat 

kelompok 

pemecahan masalah 

2. Belajar peranan orang 

dewasa yang autentik. 

3. Menjadi pebelajar yang 

mandiri. 

Langkah-

Langkah 

(Sintaks) 

1. Penentuan Pertanyaan 

Mendasar (Start With The 

Essential Question) 

2. Mendesain Perencanaan 

Proyek (Design a Plan For 

The Project) 

3. Menyusun Jadwal (Create 

a Schedule) 

4. Memonitor Siswa dan 

Kemajuan Proyek 

(Monitor the Student and 

the Progress of the 

Project) 

5. Menguji Hasil (Assess the 

Outcome) 

6. Mengevaluasi 

Pengalaman (Evaluate the 

Experience) 

1. Orientasi siswa kepada 

masalah  

2. Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

3. Membimbing 

penyelidikan Individual 

maupun kelompok 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah  

Kelebihan 1. Meningkatkan motivasi 

belajar 

2. Meningkatkan sumber 

yang mendeskripsikan 

lingkungan belajar 

berbasis proyek membuat 

siswa menjadi lebih aktif 

dan berhasil memecahkan 

1. Pemecahan masalah 

merupakan teknik yang 

baik untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2. Pemecahan masalah 

dapat menantang 

kemampuan siswa serta 

memberi kepuasan 
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problem yang kompleks 

3. Meningkatkan kolaborasi,  

4. Meningkatkan 

keterampilan mengelola 

sumber 

untuk menemukan 

pengetahuan baru. 

3. Pemecahan masalah 

dapat meningkatkan 

aktivitas peserta didik. 

4. Pemecahan masalah 

membantu bagaimana 

mentransfer 

pengetahuan mereka 

untuk memahami 

masalah dalam  

kehidupan nyata. 

5. Pemecahan masalah 

dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya 

dan bertanggungjawab 

terhadap pembelajaran 

yang mereka lakukan. 

Kekurangan 1. Banyak peralatan yang 

harus disediakan 

2. Siswa memiliki 

kelemahan dalam 

percobaan dan 

pengumpulan informasi 

akan mengalami kesulitan 

3. Ada kemungkinan siswa 

kurang aktif dalam kerja 

kelompok. 

4. Ketika topik yang 

diberikan kepada masing-

masing kelompok 

berbeda, dikhawatirkan 

siswa tidak bisa 

memahami topik secara 

keseluruhan. 

1. Jika minat siswa kurang 

atau masalah kurang 

menarik siswa, maka 

siswa akan merasa 

enggan untuk mencoba. 

2.1.6 Penginderaan Jauh 

Kusumowidagdo dkk (2008:1-2) Teknik penginderaan jauh sebenarnya 

sudah lama digunakan, yaitu setelah ditemukannya kamera. Selanjutnya oleh 

seniman fotografer pengambilan gambar dengan kamera dilakukan bukan hanya 
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dari samping (mendatar) tetapi juga diambil dari atas (udara). Percobaan 

pemotretan dari udara pernah dilakukan oleh seniman foto asal Perancis bernama 

Gaspard Felix Tournachon yang memotret daerah Bievre, Perancis, dari ketinggian 

80 meter dengan bantuan balon udara. Hasil pemotretan dari udara tersebut 

ternyata dapat digunakan oleh ahli tata ruang kota untuk membuat peta 

penggunaan lahan dan peta morfologi daerah Bievre. Setelah eksperimen ini 

berhasil maka pemotretan udara dengan wahana balon mulai berkembang. Di 

Amerika, foto udara pertama kali dibuat oleh James Wallace Black tahun 1860, 

dengan sebuah balon pada ketinggian 365 meter diatas kota Boston. 

Pemotretan udara pernah dilakukan juga dengan wahana layang-layang 

seperti yang dilakukan oleh ED Archibalg (Inggris) tahun 1882 dengan tujuan 

untuk memperoleh data meteorologi. Selanjutnya tanggal 18 april tahun 1906 

pemotretan dengan layang-layang dilakukan oleh G.R.Lawrence dari Amerika 

Serikat untuk memotret daerah San Fransisco setelah kejadian bencana gempa 

bumi besar dan kebakaran yang melanda daerah tersebut. 

Pada tahun 1903 pesawat udara baru ditemukan dan uji terbang berhasil 

dilaksanakan. Akan tetapi pemotretan dengan wahana pesawat terbang baru 

dimulai tahun 1909 diatas Centovelli, Italia, dengan pilotnya bernama Wilbur 

Wright. Pemanfaatan citra inderaja banyak digunakan juga selama perang dunia I 

dan perang dunia II. Saat itu penggunaan teknik inderaja sangat berperan dalam 

menentukan keberhasilan suatu misi pertempuran karean dengan memotret daerah 

pertemuran berkali-kali sehingga dapat dipilih lokasi yang paling strategis untuk 

pendaratan armada kapal perang. 
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Era perkembangan inderaja yang spektakuler mulai terjadi saat 

ditemukannya roket yang membawa satelit ke ruang angkasa, hal ini diawali 

dengan peluncuran satelit TIROS (Television and Infrared Observation Satellite) 

pada tahun 1960 yang merupakan sebuah satelit tak berawak khusus untuk 

pengembangan satelit cuaca. Pada waktu selanjutnya diluncurkanlah satelit 

berawak, seperti Merkury, Gemini, dan Apollo. Saat sekarang ini satelit tak 

berawak yang khusus dirancang untuk kegiatan inderaja sudah banyak diluncurkan 

dengan berbagai keunggulan teknlogi sensor yang dibawanya, sehingga citra yang 

dihasilkan pun menjadi  semakin baik. 

Negara indonesia terdiri dari 17.516 pulau yang tersebar dari pulau We 

hingga pulau Irian (Provinsi Papua). Apabila pemetaan dan inventarisasi sumber 

daya alamnya dilakukan dengan cara biasa, yaitu pengukuran langsung dilapangan 

maka akan memakan waktu lebih dari 20 tahun dengan tenaga kerja sebanyak 

1.000 orang. Kalau ini dilakukan, maka begitu selesai dipetakan maka daerah yang 

paling awal dipetakan sudah kedaluwarsa. Namun apabila digunakan teknik 

inderaja, maka pekerjaan yang memakan waktu dengan tenaga dan biaya yang 

banyak dapat dilakukan dengan waktu yang cepat (dalam hitungan hari) dan tentu 

saja tenaga dan biaya menjadi lebih murah. 

Penginderaan Jauh berasal dari dua kata dasar yaitu indera berarti melihat 

dan jauh berarti jarak jauh. Jadi berdasarkan asal katanya (epistimologi), 

penginderaan jauh berarti melihat objek dari jarak jauh. Lillesand dan Kiefer 

(2007) Remote sensing is the science and art of obtaining information about an 

object, area, or phenomenon through the analysis of data acquired by a device 
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that is not in contact with the object, area, or phenomenon under investigation. 

Terjemahannya yaitu penginderaan jauh sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis 

menggunakan kaidah ilmiah data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 

kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. 

Kusumowidagdo dkk (2008:6) Sistem inderaja terdiri atas berbagai 

komponen yang terintegrasi dalam satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut 

meliputi: 

1. Sumber tenaga; pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat 

alamiah (matahari) dan buatan manusia. 

2. Atmosfer 

3. Sensor dan wahana 

4. Pengolahan data 

5. Pengguna (user)  

Foto udara merupakan produk inderaja yang pertama kali dibuat dan 

hingga kini masih banyak digunakan. Foto udara dibuat dengan sensor berupa 

kamera yang dipasang pada pesawat terbang, balon udara, bahkan dengan pesawat 

terbang tanpa awak (remote control). Foto udara dibuat dengan berbagai macam 

skala, perbedaan skala foto udara dipengaruhi oleh tinggi terbang pesawat dan 

panjang fokus kamera yang digunakan. Sedangkan citra satelit adalah citra yang 

dihasilkan dari pemotretan dengan menggunakan wahana satelit. 

Purwadhi dan Sanjoto (2008:50) Pengenalan identitas dan jenis objek yang 

tergambar pada citra merupakan bagian poko dari interpretasi citra. Karakteristik 
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objek yang tergambar pada citra dikenali menggunakan 8 (delapan) unsur 

interpretasi yaitu 

1. Rona dan warna; rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada 

citra atau tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya. Sedangkan warna 

adalah wujud yang tampak oleh mata yang menunjukkan tingkat kegelapan 

dan keragaman warna dari kombinasi saluran/band citra. 

2. Bentuk; variabel kualitatif yang memerikan (menguraikan konfigurasi atau 

kerangka suatu objek. 

3. Ukuran; atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. 

4. Tekstur; frekuensi perubahan rona pada citra. 

5. Pola; ciri objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah yang membentuk 

susunan keruangan. 

6. Bayangan; objek yang tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali 

(hitam), sesuai dengan bentuk objeknya. 

7. Situs; hubungan antar objek dalam satu lingkungan yang dapat menunjukkan 

objek disekitarnya atau letak suatu objek terhadap objek lain. 

8. Asosiasi; unsur antar objek yang keterkaitan atau antara objek yang satu 

dengan objek yang lain, sehingga berdasarkan asosiasi tersebut dapat 

membentuk suatu fungsi objek tertentu. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan pembelajaran mata 

pelajaran geografi terutama pada materi interpretasi citra di Sekolah Menengah 

Atas, adanya permasalahan muncul antara guru dan peserta didik berkaitan 
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dengan model pembelajaran yang digunakan dimana guru cenderung 

menggunakan model pembelajaran yang sama atau monoton tanpa 

memperhatikan materi yang diajarkan merupakan materi yang bersifat teori atau 

terapan. 

Rendahnya pelaksanaan guru pada proses pembelajaran yang bermutu 

(bermakna) bagi peserta didik, termasuk di didalamnya memilih model 

pembelajaran geografi yang efektif menjadi sebab permasalahan rendahnya hasil 

belajar peserta didik. Materi interpretasi citra yang merupakan materi yang 

bersifat  terapan sehingga akan sulit bagi siswa memahami materi hanya dari teori 

dan penjelasan/ceramah oleh guru, hal tersebut berakibat pada banyaknya siswa 

yang tidak dapat mencapai KKB. Maka dari itu diperlukan suatu model 

pembelajaran yang sesuai dimana siswa dapat “bersentuhan” langsung dengan 

materi yang dipelajari dan menciptakan sendiri pengalaman nyata berdasarkan 

pengetahuan yang telah dimiliki. 

Salah satu cara mencapai hasil belajar yang baik adalah dengan cara 

menentukan model pembelajaran yang tepat dalam proses belajar mengajar. 

Pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi 

akan membantu peserta didik lebih mudah dalam menerima dan menciptakan 

kesan mengenai apa yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba membandingkan efektifitas 

penggunaan model pembelajaran Project Based Learning dan Problem Based 

Learning pada materi interpretasi citra di kelas X IPS SMA Negeri 1 Temanggung 
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tahun ajaran 2018/2019. Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Rendahnya pelaksanaan guru tentang model pembelajaran 

2. Guru cenderung menggunakan model pembelajaran yang sama 

dan monoton 

3. Hasil belajar peserta didik masih rendah 

Pembelajaran dengan model  

Project Based Learning 

Pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning 

Hasil Belajar 

Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Project Based Learning dengan

Problem Based Learning pada Materi Interpretasi Citra di Kelas X IPS SMA 

Negeri 1 Temanggung Tahun Ajaran 2018/2019 

Gambar 2.1. Kerangka berpikir 

Kelebihan : 

Meningkatkan kolaborasi siswa dan 

keterampilan mengelola sumber 

serta membuat siswa lebih aktif 

dalam memecahkan permasalahan 

yang kompleks  

Kekurangan : 

Banyak peralatan yang digunakan, 

siswa yang lemah dalam percobaan 

(Proyek) akan merasa kesulitan  

Kelebihan : 

Menantang siswa dalam menemukan 

pengetahuan baru serta membantu 

mentransfer pengetahuan siswa 

untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata 

Kekurangan : 

Siswa akan merasa enggan mencoba 

apabila minat siswa kurang dan 

masalah kurang menarik 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian,di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (Sugiyono, 2015:96). Pada penelitian ini penulis menggunakan 

hipotesis komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

komparatif (Sugiyono, 2015:102). Rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Ho: Tidak terdapat perbedaan efektivitas pembelajaran pada materi interpretasi 

citra dengan menggunakan model Project Based Learning dan Problem 

Based Learning. 

Ha: Terdapat perbedaan efektivitas pembelajaran pada materi interpretasi citra 

dengan menggunakan model Project Based Learning dan Problem Based 

Learning. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi Model Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran materi interpretasi citra dengan model 

pembelajaran Project Based Learning pada kelas X IPS 2 dan model 

pembelajaran Problem Based Learning pada kelas X IPS 3 di SMA N 1 

Temanggung dilakukan dalam 2 pertemuan (3x 45 menit) dan dilaksanakan 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat 

sebelumnya.  

5.1.2 Efektivitas pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran diukur menggunakan 4 indikator yaitu kualitas 

pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan didapat data bahwa model pembelajaran Project 

Based Learning lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning dalam penyampaian materi interpretasi citra. 

5.1.3 Ketuntasan Klasikal 

Berdasarkan data hasil post-test pada materi interpretasi yang dilakukan 

setelah proses pembelajaran, didapat data bahwa ketuntasan klasikal hanya 

dicapai oleh siswa kelas X IPS 2 yang menggunakan model pembelajaran Project 

Based Learning dengan persentase ketuntasan klasikal 84%, sedangkan pada kelas 
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X IPS 3 yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning 

ketuntasan klasikal hanya 78%. Data ini menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Project Based Learning lebih efektif  diterapkan pada materi interpretasi citra. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Guru dapat menerapkan model pembelajaran Project Based Learning

sebagai alternatif pembelajaran geografi materi interpretasi citra agar 

siswa mendapatkan pengalaman langsung untuk belajar dengan 

menggunakan objek yang sedang dipelajari atau dalam penelitian ini yaitu 

citra, dengan begitu siswa akan dapat lebih mudah dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

5.2.2 Guru yang akan menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning agar memperhatikan managemen waktu yang baik agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan model pembelajaran ini 

memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang terutama bagi guru dalam 

mengkondisikan siswa agar siap menerima materi serta melaksanakan 

praktek sebagai langkah pembelajaran.  

5.2.3 Selain persiapan waktu, media yang digunakan pada model Project Based 

Learning dalam pembelajaran materi interpretasi citra juga cukup banyak 

diantaranya citra foto udara, kertas kalkir, kertas HVS, dll. Untuk itu, 

sebaiknya guru menyiapkan segala media yang dibutuhkan secara matang 
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sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, selain itu guru juga harus 

menyampaikan kepada siswa pada pertemuan sebelumnya mengenai 

rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga siswa dapat 

lebih mempersiapkan diri dan peralatan yang dibutuhkan. 
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