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SARI
Aulia, Dewi. 2019. Implementasi Penggunaan Media Display Classroom Dalam
Pembelajaran Geografi Materi Pokok Penginderaan Juah Kelas X IIS MA Negeri
2 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Geografi.
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Sriyanto, S.Pd.,
M.Pd., 105 halaman.
Kata Kunci: Implementasi, Display Clasroom, Penginderaan Jauh
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik, sebagian peserta didik
masih menganggap pembelajaran penginderaan jauh tidak menarik, membosankan
dan sulit dipahami sehingga hasil belajarnya rendah dan cenderung peserta
didiknya tidak aktif atau pasif. Hasil pengamatan peneliti selama proses
pembelajaran, sebagian peserta didik tidak mendengarkan penjelasan guru,
mengobrol dengan teman sebangku atau bermain gadget. Data dokumentasi guru
geografi menunjukan hanya 28% yang tuntas dalam materi penginderaan jauh
pada tahun ajaran sebelumnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi
masalah tersebut yaitu melalui pemanfaatan ruang kelas untuk memaksimalkan
penggunaan media pembelajaran, seperti media display classroom. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penggunaan media display
classroom dalam pembelajaran geografi materi pokok penginderaan jauh peserta
didik kelas X peminatan IIS MA Negeri 2 Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental design dengan desain
one group pretest-posttest design. Populasi penelitian yaitu kelas X IIS dan
sampel penelitiannya yaitu kelas X IIS 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X
IIS 4 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan data menggunakan observasi,
angket, tes, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis
deskriptif presentase, uji t-test dan uji gain.
Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas belajar peserta didik pada
kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 71% dengan kriteria aktif.
Respon peserta didik kelas eksperimen mendapat rata-rata nilai 71,59% dengan
kriteria baik. Hasil belajar kognitif peserta didik terbagi kedalam hasil pretest dan
posttest. Nilai rata-rata pretest peserta didik kelas kontrol yaitu 58,94 dan kelas
eksperimen yaitu 60,61. Setelah mendapatkan pembelajaran dan dilaksanakannya
posttest, kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 73,39 sedangkan kelas
eksperimen mendapat rata-rata nilai 80,56. Dari hasil pretest dan posttest kedua
kelas tersebut mengalami peningkatan hasil belajar dengan kelas kontrol
peningkatannya 0,35 dan kelas eksperimen sebesar 0,51 dengan kriteria
sedang.selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran sebagian besar peserta
didik sangat berantusias yang berarti mereka setuju dengan diterapkannya
pembelajaran penginderaan jauh dengan media display classroom.
Saran yang penulis sampaikan dari hasil penelitian yaitu dalam membuat
display kelas dan display classroom perlu adanya pengelolaan agar tidak menjadi
sampah dengan cara menyimpan di dalam gudang/ruangan khusus, dijadikan
produk dalam pameran sekolah, dan dikembalikan kepada peserta didik serta
perlu adanya kolaborasi peserta didik dan guru agar pembelajaran dapat kondusif.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman (UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 : pasal 1). Dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang (Permendikbud No. 20 Tahun 2016).
Lingkungan belajar yang kondusif dalam kelas memiliki kontribusi positif
yang besar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Salah
satunya melalui media pembelajaran yang menyenangkan dan edukatif. Media
pembelajaran diarahkan agar dapat mempermudah dalam penyampaian maksud
dari materi pembelajaran sehingga dengan mudah diterima oleh peserta didik.
Pelajaran geografi masih dianggap tidak menarik, tidak menyenangkan,
membosankan dan sulit dipahami oleh sebagian peserta didik di MA Negeri 2
Kota Semarang, berisikan materi yang kesemuanya adalah kejadian alam di dalam
dan di luar kulit bumi. Maka akan sulit bagi peserta didik jika hanya dibayangkan
dalam proses pembelajaran. Hal ini terbukti, masih banyak penelitian tentang
bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar dijadikan
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sebagai indikator tingkat keberhasilan peserta didik dalam menyerap dan
memahami suatu materi pelajaran yang disampaikan (aspek kognitif). Selain itu,
ruangan kelas, baik di kelas X, XI, dan XII belum memanfaatkan display
classroom pajangan kelas untuk kepentingan pembelajaran, seperti peta, posterposter yang mendukung dalam pembelajaran, dan hasil karya peserta didik.
Pada hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 MA
Negeri 2 Kota Semarang berada di peringkat ke 53 dari 85 sekolah menengah di
Kota Semarang peminatan IIS. Pada hasil UNBK tersebut, mata pelajaran
geografi mendapat nilai rata-rata rendah dari 5 mata pelajaran yang lainnya.
Berikut rincian rata-rata nilai UNBK pada peminatan ilmu-ilmu sosial MA Negeri
2 Kota Semarang. Mata pelajaran bahasa indonesia dengan rata-rata nilai 75,94,
sosiologi rata-rata nilainya 74,80, ekonomi rata-rata nilainya 69,67, bahasa inggris
rata-rata nilainya 66,88, matematika rata-rata nilainya 66,45, dan geografi ratarata nilainya 63,08.
Berdasarkan hasil pengalaman peneliti selama melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) dan hasil observasi awal di MA Negeri 2 Kota
Semarang, fakta menunjukan bahwa terbatasnya ketersediaan media pembelajaran
yang digunakan selama proses pembelajaran geografi seperti fasilitas multimedia,
penggunaan laptop, LCD proyektor dan loud speaker. Tidak seluruh ruang belajar
terdapat fasilitas multimedia yang lengkap. Hanya laboratorium komputer saja
yang memiliki fasilitas multimedia lengkap. Selain laboratorium komputer, ruang
belajar yang memerlukan penggunaan LCD proyektor maka harus meminjam dari
guru bidang kurikulum sekolah yang tentunya harus memesan jauh-jauh hari.
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Kurangnya keahlian guru dalam membuat media pembelajaran yang
menarik juga menjadi salah satu faktor yang membuat guru lebih banyak
menggunakan metode ceramah, guru hanya bercerita didepan kelas selama
mengajar. Pembelajaran yang dilaksanakan cenderung bersifat text book oriented
(berpusat pada buku) sehingga membuat peserta didik merasa jenuh, bosan dan
cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan dari hasil
pengamatan peneliti pada saat observasi awal pembelajaran geografi, banyak
peserta didik yang tidak menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru.
Sebagian peserta didik tidak mendengarkan penjelasan guru (mengobrol dengan
teman sebangku), tiduran di kelas, melamun, dan bermain gadget. Sehingga dalam
pembelajaran peserta didik bersifat pasif karena tidak adanya interaksi antara guru
dan peserta didik selama proses pembelajaran.
Materi penginderaan jauh adalah salah satu materi yang relatif sulit
dibandingkan dengan materi yang lainnya. Terlebih dengan terbatasnya media,
penguasaan penggunaan sarana dan prasarananya maupun sumber belajar dalam
mendukung materi tersebut. Maka peserta didik juga akan mengalami kesulitan
dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kesulitan ini dikarenakan
peserta didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya,
melainkan mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang
berlainan.
Masuknya materi penginderaan jauh pada kurikulum geografi SMA
merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan materi teknik dalam
geografi. Apalagi kini proyeksi peta dan hasil interpretasi citra dapat
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diintegrasikan, sehingga informasi dapat diperoleh secara lebih mudah. Bagi
mereka yang tidak mengikuti perkembangan teknik-teknik pemetaan akan jauh
tertinggal karena materi penginderaan jauh adalah materi pelajaran geografi yang
berkaitan dengan teori dan praktik.
Dilihat dari hasil belajar peserta didik kelas X peminatan IIS semester 1
tahun pelajaran 2017/2018 mata pelajaran geografi materi pokok penginderaan
jauh sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai dibawah Ketuntasan Belajar
Minimal (KBM) geografi. Adapun KBM untuk mata pelajaran geografi adalah 75.
Berikut persentase KBM materi pokok penginderaan jauh kelas X peminatan IIS
MA Negeri 2 Kota Semarang tahun ajaran 2017/2018 dilihat dari jumlah peserta
didiknya. Pada kelas X IIS 1 dari 42 peserta didik sebanyak 26 peserta didik
tuntas dalam materi penginderaan jauh dan sebanyak 16 peserta didik yang belum
tuntas. Kelas X IIS 2 dari 42 peserta didik hanya 6 peserta didik yang tuntas
dalam materi penginderaan jauh sedangkan sisanya 36 peserta didik belum tuntas.
Kemudian kelas X IIS 3 dari 42 peserta didik hanya 3 peserta didik yang tuntas
dan sisanya sebanyak 39 peserta didik belum tuntas. Sehingga jika dibuat
persentasenya dari jumlah total peserta didik 126 hanya 35 peserta didik atau 28%
dari jumlah peserta didik yang tuntas dalam materi penginderaan jauh. Sedangkan
sisanya yaitu sebanyak 91 peserta didik atau 72% dari jumlah peserta didik, belum
tuntas materi penginderaan jauh.
Menurut Hamalik (2012: 15), pemakaian media pembelajaran dalam proses
belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta membawa
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pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Selain beberapa hal yang
telah dijelaskan sebelumnya, banyak ruangan kelas yang dibiarkan kosong tanpa
adanya sentuhan display. Butuh kreatifitas dan kerjasama antara guru dan murid
untuk menyiasati kekurangan tersebut. Hal inilah yang menjadi latarbelakang
untuk memanfaatkan display menjadi alternatif agar mempermudah guru dalam
mengajar.
Untuk mewujudkan efektivitas dalam belajar dan mengajar maka harus
memperhatikan bagaimana pesan pembelajaran tersebut dirancang agar peserta
didik merasa tertarik untuk belajar. Kadang kala peserta didik merasa bosan atau
penyampaian materi pelajaran tidak dikemas menarik bahkan hanya melalui
ceramah, tulisan-tulisan di papan tulis dan dengan cara yang tidak efisien lainnya
sehingga apa yang disampaikan tidak dapat diterima dengan mudah oleh peserta
didik. Maka dari itu peranan media sebagai perantara dalam penyampaian pesan
atau materi sangat penting. Keterbatasan multimedia yang kurang mendukung
dalam pembelajaran bukan lagi menjadi masalah rumit manakala media
pembelajaran konvensional, yang dimaksud adalah media display poster, display
diorama, dan display papan buletin dapat mengambil alih peranan penting tersebut
sebagai media pembelajaran di MA Negeri 2 Kota Semarang sekaligus mengubah
persepsi peserta didik tentang sulitnya belajar geografi dengan baik.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan
media display clasroom dan google earth materi penginderaan jauh kelas X
peminatan IIS di MA Negeri 2 Kota Semarang?
2. Bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media display
classroom dan google earth dalam proses pembelajaran?
3. Bagaimana hasil belajar peserta didik menggunakan media display classroom
dan google earth materi penginderaan jauh kelas X peminatan IIS di MA
Negeri 2 Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Aktivitas peserta didik selama pembelajaran geografi materi penginderaan
jauh dengan menggunakan media display classroom dan google earth.
2. Respon peserta didik terhadap pembelajaran geografi materi penginderaan
jauh dengan menggunakan media display classroom dan google earth.
3. Hasil belajar peserta didik selama pembelajaran geografi materi penginderaan
jauh dengan menggunakan media display classroom dan google earth.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang akademik sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan mengenai media pembelajaran khususnya
dalam memanfaatkan display classroom dalam pembelajaran dan sebagai bahan
masukan serta pendukung untuk penelitian yang sejenis dalam usaha
pengembangan penelitian lebih lanjut.
1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihakpihak yang berkompeten, seperti pemerintah dalam membuat suatu kebijakan
(pendidikan) dan dapat dijadikan pertimbangan sebagai salah satu alternatif agar
dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif.

1.5 Batasan Istilah
Peneliti membatasi permasalahan dengan memberikan penegasan terhadap
variabel judul sebagai berikut:
1.5.1 Implementasi
Implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu proses yang memberikan
kepastian suatu kegiatan melalui tindakan nyata untuk mencapai tujuan secara
efektif dan efisien (Rasmidah: 2015). Pada penelitian ini implementasi berarti
pelaksanaan atau penerapan media pembelajaran berupa display classroom dan
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google earth pada pelajaran geografi materi pokok penginderaan jauh di kelas X
peminatan IIS di MA Negeri 2 Kota Semarang.
1.5.2 Media
Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan
sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat
mendorong terjadinya proses belajar (Miarso dalam Syahrudin, 2015). Dalam
penelitian ini media yang dimaksud adalah media yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran geografi di sekolah yaitu media display classroom dan media
Google Earth.
1.5.2.1 Display classroom
Definisi display classroom dalam buku “Kelasnya Manusia” menurut
Chatib dan Fatimah (2014: 48) display berarti segala benda yang secara visual
dapat dilihat dan dirasakan oleh pancaindera, serta dapat memberikan stimulus
positif terhadap emosi peserta didik. Display classroom adalah tampilan pada
ruang kelas dengan berbagai karya kreativitas peserta didik atau guru serta media
visual lainnya yang menunjang dalam proses pembelajaran di kelas.
Maksud display classroom dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya
pada poster, papan buletin dan diorama. Display classroom merupakan kesan
pertama yang ditangkap peserta didik terhadap ruang kelas dan guru sangat
berperan

dalam

menentukan

dan

menciptakan

menyenangkan (chatib dan Fatimah, 2013: 63).

suasana

belajar

yang
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1.5.2.2 Google Earth
Google Earth menurut Yousman dalam Arita (2014) merupakan aplikasi
pemetaan interaktif yang dikeluarkan oleh google dengan menampilkan peta bola
dunia dalam bentuk 3D, keadaan topografi, foto satelit, terrain yang dapat
dioverlay dengan jalan, bangunan, lokasi ataupun informasi geografis lainnya.
Dalam penelitian ini yang dimaksud Google Earth adalah Google Earth (free
version) yang dapat diunduh dengan gratis. Media Google Earth yang digunakan
dalam penelitian ini dengan menambahkan beberapa informasi dengan
memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Earth.
1.5.3 Pembelajaran Geografi Materi Pokok Penginderaan Jauh
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu
lingkungan belajar. Sedangkan geografi merupakan ilmu yang mempelajari atau
mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora,
fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomenafenomena tersebut (P. Sindhu, 2016: 6).
Pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi
yang meliputi aspek-aspek keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan dengan
objek studi geografi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi
peserta didik pada jenjang pendidikan. Dalam penelitian ini pembelajaran geografi
materi pokok penginderaan jauh yang dimaksud adalah materi yang sesuai dengan

10

Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran geografi kelas X adalah memahami
dasar-dasar penginderaan jauh.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teoretis
2.1.1 Makna Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta
didik dan pendidik, dan antara peserta didik dan sumber belajar dalam suatu
lingkungan belajar yang berlangsusng secara edukatif, sehingga peserta didik
dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Sufairoh, 2016). Hamalik (2008: 57) menjelaskan
bahwa pembelajaran adalah suatu upaya untuk menyampaikan pengetahuan
kepada peserta didik di sekolah. Rumusan ini sesuai dengan pendapat dalam teori
pendidikan yang mementingkan mata ajaran yang harus dipelajari oleh peserta
didik.
Menurut Setiawan (2016), tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik
apabila disertai dengan pembelajaran yang baik pula. Belajar adalah proses
kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup.
Keberhasilan suatu pembelajaran dalam konsep ini bergantung pada kualitas
interaksi yang terjadi didalamnya dan bersifat multiarah. Interaksi yang
dimaksudkan

dalam

proses

pembelajaran

adalah

interaksi

yang

bisa

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam rangka membangun
pengetahuan pada dirinya. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang
mengandung serangkaian kegiatan muai dari perencanaan, pelaksanaan hingga
penilaian (Sufairoh, 2016).
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Kegiatan pembelajaran merujuk pada suatu usaha apapun untuk
merangsang kegiatan belajar melalui penyusunan pengalaman yang cermat untuk
membantu peserta didik meraih perubahan kemampuan yang dihendakinya.
Prinsip-prinsip pembelajaran efektif telah berkembang dari berbagai sumber,
meliputi: (1) menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki peserta didik, (2)
mempertimbangkan

perbedaan

individu,

(3)

menyatakan

tujuan,

(4)

mengembangkan kemempuan metakognitif, (5) menyediakan interaksi sosial, (6)
melibatkan peserta didik dalam praktik relevan, dan (7) menyediakan umpan balik
yang konstruktif, terus menerus dan tepat waktu (Smaldino, dkk., 2014: 22).
Nursid Sumaatmadja (2001) menyatakan bahwa pembelajaran geografi pada
hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi
yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan
variasi kewilayahan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
geografi di sekolah merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang
meliputi aspek-aspek keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan dengan objek
studi geografi adalah geosfer yang terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer dan
biosfer yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi peserta didik
pada jenjang-jenjang pendidikan.
Menurut Suhendi dalam Indarto dkk (2017) adanya pembelajaran geografi
di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut; (1)
memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan,
(2) menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi,
mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi, (3) menampilkan
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perilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam
secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyarakat.
Berdasarkan tujuan pembelajaran geografi tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran geografi pada jenjang kelas X bertujuan untuk membekali peserta
didik agar memiliki pemahaman mengenai pola spasial, lingkungan, dan
kewilayahan serta menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh data dan
informasi sehingga mampu menumbuhkan perilaku peduli terhadap lingkungan
hidup. Sikap menguasai keterampilan dasar dalam memperoleh

data dan

informasi ini tercermin pada materi pokok penginderaan jauh.
Pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diharapkan
baik dari segi pelaksanaan pembelajaran yang dapat terlaksana dengan baik
maupun hasil belajar peserta didik yang maksimal. Menurut Sinambela dalam
Syadiah (2017) pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tiga dari empat
kriteria berikut tercapai, yaitu: (1) ketercapaian ketuntasan belajar; (2)
ketercapaian efektivitas aktivitas peserta didik; (3) ketercapaian efektivitas
kemampuan guru mengelola pembelajaran; (4) respon positif peserta didik
terhadap pembelajaran.
Menurut Permendikbud tahun 2016 dalam Sufairoh (2016) proses
pembelajaran geografi yang digunakan mengacu pada pendekatan saintifik yang
meliputi lima langkah, yaitu:
1. Mengamati, yaitu kegiatan peserta didik untuk mengidentifikasi melalui indera
penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada saat mengamati
objek dengan atau tanpa alat bantu.
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2. Menanya, yaitu kegiatan peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ingin
diketahuinya baik yang berkaitan dengan suatu objek, peristiwa atau suatu
proses tertentu.
3. Mengumpulkan data, yaitu kegiatan peserta didik dalam mencari informasi
sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan.
4. Mengasosiasi, yaitu kegiatan peserta didik dalam mengolah data dengan
membandingkan teori yang ada sehingga dapat menyimpulkan hasil kajian
hipotesis atau menemukan prinsip atau konsep penting.
5. Mengomunikasikan, yaitu kegiatan peserta didik untuk mendeskripsikan dan
menyampaikan hasil

temuannya

dari kegiatan mengamati,

menanya,

mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada
orang lain baik lisan atau tulisan.
2.1.1.1 Hasil Belajar
Sudjana (2009:22) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman
belajarnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan
tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar pada aspek kognitif. Hasil
belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik
yang diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan
keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan
pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
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Dalam

sistem

pendidikan

nasional

rumusan

tujuan

pendidikan

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin S. Bloom (dalam Setyowati,
2007: 22) secara umum membaginya menjadi tiga ranah, yaitu:
1. Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Hasil
belajar kognitif melibatkan peserta didik kedalam proses perpikir seperti
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi.
2. Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang berkenaan dengan sikap,
nilai perasaan dan emosi. Tingkatan-tingkatannya dimulai dari yang paling
sederhana hingga ke tingkatan yang lebih kompleks, yaitu penerimaan,
penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik nilai.
3. Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut
gerakan-gerakan otot. Tingkatan-tingkatannya yaitu gerakan refleks keterampilan
pada gerak dasar kemampuan perseptual, kemampuan dibidang fisik, gerakangerakan skil mulai dari yang sederhana hingga kompleks dan kemampuan yang
berkenaan dengan non discursive komunikasi seperti gerakan ekspresi dan
interpretative.
2.1.1.2 Aktivitas Belajar Peserta Didik
Menurut Sanjaya dalam Syadiah (2017) menjelaskan bahwa aktivitas
diperlukan dalam pembelajaran karena pada prinsipnya belajar adalah proses
untuk mengubah tingkah laku. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2010:101)
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membuat suatu daftar macam-macam aktivitas belajar peserta didik yang
digolongkan sebagai berikut:
a. Visual

activities,

aktivitas

belajar

yang

berupa

kegiatan

membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain.
b. Oral activities, aktivitas belajar seperti bertanya, memberi saran, berpendapat,
diskusi, dan interupsi.
c. Listening activities, aktivitas belajar yang didalamnya melibatkan indera
pendengaran, seperti aktivitas mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,
musik, dan pidato.
d. Writing activities, aktivitas belajar menulis cerita, karangan, laporan, dan
menyalin.
e. Drawing activities, aktivitas belajar seperti menggambar, membuat grafik,
peta, dan diagram.
f. Motor activities, aktivitas belajar untuk melakukan percobaan, membuat
konstruksi, model, mereparasi, berkebun, dan beternak.
g. Mental activities, aktivitas belajar untuk menanggapi, mengingat, memecahkan
soal, menganalisis, dan mengambil keputusan.
h. Emotional activities, aktivitas belajar seperti misalnya, merasa bosan, gugup,
melamun, berani, dan tenang.
Whipple dalam Hamalik (2011:174) menggolongkan aktivitas siswa berupa
kegiatan dalam mempelajari masalah seperti berikut: 1) Mencari informasi dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan penting; 2) Mempelajari ensiklopedi dan
referensi; 3) Membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan; 4) Membuat
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catatan pembelajaran; 5) Menafsirkan peta, menentukan lokasi-lokasi yang
berhubungan dengan materi pembelajaran; 6) Menilai informasi dari berbagai
sumber, menganalisis pernyataan yang bertentangan; 7) Mempersiapkan daftar
bacaan yang digunakan dalam pembelajaran. Aktivitas-aktivitas tersebut sangat
mungkin untuk dilakukan dalam pembelajaran geografi yang materinya cukup
luas.
Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas
fisik maupun psikis. Aktifitas fisik adalah peserta didik giat aktif dengan anggota
badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan
mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik yang memiliki aktifitas
psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak–banyaknya atau
banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang
bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian
yang tidak dapat dipisahkan (Sardiman, 2010:98). Keaktifan peserta didik dalam
kegiatan belajar tidak lain adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka
sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu
yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran.
2.1.1.3 Respon Peserta Didik
Respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Syadiah (2017)
adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala, atau peristiwa yang
terjadi. Sedangkan respon menurut istilah merupakan suatu tanggapan dari sebuah
topik bahasan yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau lebih. Respon
positif peserta didik merupakan gambaran reaksi yang muncul dari pembelajaran
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yang dilakukan oleh guru. Guru merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi
respon yang muncul dari peserta didik.
Respon atau tanggapan akan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku
belajar setiap peserta didik. Tanggapan peserta didik terhadap interaksi belajar
mengajar yang sedang berlangsung dapat dikembangkan dalam tiga hal yaitu
menerima, acuh tak acuh dan menolak.
a. Sikap yang pertama (menerima), akan menimbulkan perilaku seperti diam
penuh perhatian, ikut berpartisipasi aktif, dan mungkin akan bertanya karena
kurang jelas.
b. Sikap yang kedua (acuh tak acuh), tercermin dalam perilaku yang setengahsetengah diantara sikap yang pertama dan ketiga.
c. Sedangkan sikap yang ketiga (menolak), nampak pada perilaku negatif
misalnya bermain sendiri, mengganggu teman yang lain atau bahkan
mempermainkan guru (Hidayati dalam Syadiah: 2017).
2.1.2 Media Pembelajaran
Pelaksanaan

pembelajaran

membutuhkan

sumber

belajar

untuk

mendukung kegiatan tersebut. Sumber belajar dapat berwujud beragam
diantaranya adalah media belajar. A medium (plural media) is a channel of
communication, derived from the Latin word meaning “between” (Dewdney &
Ride dalam Naz 2008). Menurut Naz (2008) media are the means for transmitting
or delivering messages and in teaching-learning perspective delivering content to
the learners, to archieve effective instruction.
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Dalam bahasa Arab, media adalah sebuah perantara atau pengatar suatu
pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengertian
media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis,
photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun
kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2007: 3).
Menurut Webcrawler dalam Omodara educational media refers to channels
of communication that carry messages with an instructional purpose. They are
usually utilised for the sole purpose of learning and teaching. Media
pembelajaran diklasifikasikan kedalam 5 jenis, yaitu:
1. Media cetak, seperti; buku, jurnal, majalah, koran, lembar kerja dan buku teks.
2. Media bukan cetak, seperti; media proyek dan non-proyek.
3. Media elektronik, seperti; media audio, visual dan audio-visual

Sumber: http://edutech202.blogspot.com/2012/12/classification-of-media.html
(diakses pada 27 Juli 2018)
Gambar 2.1 Kasifikasi Media Pembelajaran
Menurut Degeng dalam Mudlofir (2016) secara garis besar fungsi media
adalah:

(1)

menghindari

terjadinya

verbalisme,

(2)

membangkitkan
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minat/motivasi, (3) menarik perhatian peserta didik (4) mengatasi keterbatasan:
ruang, waktu dan ukuran, (5) mengaktifkan peserta didik dalam kegitan belajar,
dan (6) mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Media yang
dirancang dengan baik dalam batas-batas tertentu dapat merangsang timbulnya
semacam dialog internal dalam diri peserta didik. Dengan kata lain muncul
interaksi antara peserta didik dengan media atau secara tidak langsung antara
peserta didik dengan sumber pesan atau guru.
Sementara menurut Purwanto (2010: 165) berdasarkan pengalaman (pesan
pembelajaran) yang dapat diperoleh oleh peserta didik, Dale (1969) memilih
media pembelajaran menjadi beberapa kelompok dalam kerucut pengalaman
(cone of experience) yang digambarkan sebagai berikut:

Sumber:http://nrdndini.blogspot.com/2015/12/piramida-pembelajaran-edgar-dale1946.html diakses pada 27 Juli 2018
Gambar 2.2 Grafik cone of experience Dale (1969)
Jenis media yang diklasifikasi berdasarkan pesan yang diperoleh dijelaskan
sebagai berikut:
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1. Benda asli atau langsung, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh
dengan melihat, meraba, dan atau merasakan secara langsung benda-benda
yang ditemukan disekitar atau yang disediakan oleh guru. Benda-benda ini
antara lain: batu, tanah, gula, tanaman, porselen, kaca, kertas, dan sebagainya.
2. Tiruan, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan melihat dan
atau meraba secara langsung benda-benda tiruan dari benda aslinya. Benda
tiruan ini yang banyak ditemukan berupa model dan maket. Model
merupakan benda tiruan yang sangat mirip dengan benda aslinya, kecuali
ukurannya. Kadang-kadang model lebih kecil dari benda aslinya, misalnya
model pesawat terbang atau mobil atau kadang-kadang lebih besar dari benda
aslinya, misalnya model atom. Benda tiruan lain ada yang dikenal dengan
maket, biasanya tiruan bentuk rumah yang lengkap dengan pekarangannya,
yakni tiruan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan gedunggedung tertentu, misalnya perkantoran.
3. Dramatisasi, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan melihat
drama, baik sosiadrama maupun psikodrama. Sosiadrama adalah drama yang
mengambil

topik

masalah-masalah

sosial,

sedangkan

psikodrama

membicarakan masalah-masalah psikologi.
4. Demonstrasi, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh melalui melihat
suatu “proses” dipertunjukan, misalnya bagaimana proses memasak kue
tertentu. Juru masak akan mempertunjukan bahan dan langkah demi langkah
cara memasaknya. Dikelas, guru dapat mendemonstrasikan bagaimana
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menggambar peta dengan menunjukan langkah-langkahnya kepada peserta
didik.
5. Perjalanan, yakni pengalaman belajar yang diperoleh dengan cara melakukan
observasi lingkungan, baik alam maupun sosialdiluar kelas. Perjalanan
disebut juga tour, journey, atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan studi
lapangan, kuliah kerja lapangan, studi banding, tamasya, atau rekreasi.
6. Pameran, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan melihat
benda-benda yang dipamerkan, misalnya mobil merk tertentu, pesawat
tempur, senjata, dan sebagainya. Benda-benda seperti itu sulit ditemukan
kecuali melalui pameran. Oleh karena itu, sangat perlu peserta didik diajak
melihat pameran apabila dimungkinkan, baik dari segi transportasi maupun
kemungkinan gangguan terhadap pembelajaran.
7. Televisi, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan melihat
program televisi, tentu program pendidikan. Sayangnya, televisi saat ini tidak
banyak menayangkan program pendidikan, melainkan berita dan tayangan
hiburan.
8. Gambar gerak atau film, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh
dengan melihat film pendidikan, paling tidak film dokumenter yang
mendidik. Kebanyakan film hanya untuk media hiburan, sehingga mencari
film pendidikan relatif sulit, kecuali produksi sendiri.
9. Rekaman, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan
mendengarkan rekaman dan radio, serta melihat gambar dan atau foto.
Rekaman dan radio akan berfungsi sebagai media pembelajaran apabila pesan
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yang diperdengarkan berupa informasi pembelajaran. Demikian juga halnya
dengan gambar atau foto, benda ini akan berfungsi sebagai media
pembelajaran apabila menampilkan gambar-gambar yang membantu peserta
didik memperoleh pengalaman belajar.
10. Simbol visual, yakni pengalaman belajar yang dapat diperoleh dengan
melihat, memahami, dan menginterpretasi simbol-simbol. Dalam pelajaran
geografi, terutama dalam peta ditemukan simbol-simbol visual, seperti
lingkaran yang berarti ibu kota, garis patah-patah berarti batas wilayah, dan
sebagainya yang secara lengkap dapat dilihat pada legenda. Simbol visual lain
dapat dijumpai di burung garuda yang menggambarkan sila-sila pancasila.
11. Simbol verbal, yakni pengalaman belajar yang diperoleh dengan melihat
huruf, kata, gerak isyarat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Morse
merupakan contoh simbol verbal yang menggunakan simbol suara terbatas.
2.1.3 Display Classroom
Definisi display classroom menurut Saefuddin dalam Syadiah (2017) adalah
tampilan pada ruang kelas dengan berbagai karya kreativitas peserta didik atau
guru serta media visual lainnya yang menunjang dalam proses pembelajaran di
kelas. Maksud display classroom ini adalah sarana yang dimanfaatkan untuk
menampilkan gambar, kartun, poster dan objek kecil atau material belajar lainnya
untuk mempercantik lingkungan belajar mengajar dan memberikan informasiinformasi penting terkait pembelajaran. Seperti penjelasan Sharon E. Smaldino
(2011) yang menjelaskan bahwa sebuah display atau pajangan merupakan
sebarisan objek, visual, dan materi cetakan yang disertai informasi deskriptif
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mengenai objek atau visual yang ditampilkan dalam pembelajaran yang biasanya
terdapat di kelas atau museum. Display classroom merupakan kesan pertama yang
ditangkap peserta didik terhadap ruang kelas dan guru sangat berperan dalam
menentukan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan (chatib dan
Fatimah, 2013: 63). Display disini berarti segala benda yang secara visual dapat
terlihat dan dirasakan oleh pancaindera, serta dapat memberikan stimulasi positif
terhadap emosi peserta didik.
Menurut Smaldino (2011) dalam bukunya Instructional Technology and
Media for Learning menyebutkan manfaat dari display classroom sebagai berikut;
(a) menyediakan acuan konkret bagi gagasan (b) membuat gagasan abstrak
menjadi konkret (c) memotivasi peserta didik (d) mengarahkan perhatian (e)
mengulang informasi dalam format atau bentuk yang berbeda (f) mengingatkan
kembali pada pembelajaran sebelumnya (g) meringankan usaha belajar.
Display tidak hanya dibuat oleh guru saja, namun sebuah hasil karya peserta
didik apapun bentuknya merupakan bahan display. Biasanya hasil karya peserta
didik ini beragam sumber dan bentuknya, misalnya hasil dari target silabus
dimana peserta didik diminta untuk membuat beberapa karya. Display karya
peserta didik dapat menjadi bahan untuk pameran produk peserta didik saat acara
penerimaan raport semester dan tahunan di sekolah.
Desain kelas sangat bergantung pada tujuan proses belajar. Lingkungan fisik
dalam ruangan kelas ini dapat menjadikan suasana belajar menjadi aktif
(Rachmadyanti, dkk: 2017). Chatib dan Fatimah mengungkapkan ada dua hal
sederhana yang perlu diperhatikan agar ruang kelas itu menyenangkan dan tidak
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menjadi penjara bagi peserta didik, yaitu; (1) menyususn barang-barang
pelengkap yang ada dalam kelas layaknya seorang desain interior, (2) membuat
display kelas. Berbagai macam jenis display classroom yang bisa dilakukan guru
untuk membuat kelas menarik dan menyenangkan diantaranya yaitu: manajemen
zona aktivitas, manajemen barang-barang di kelas, papan buletin, display tema
kelas, display hasil karya peserta didik, display peraturan kelas, display karakter,
display tokoh dan display emosi.
Eric Jensen dalam Chatib dan Fatimah (2015: 48) menyatakan bahwa
lingkungan belajar-mengajar yang sengaja didesain secara artistik dapat
menyumbang 25% kesuksesan mengajar. Salah satu cara mempercantik kelas itu
dengan memanfaatkan display disetiap jengkal lingkungan belajar-mengajar
terutama ruang kelas. Ada empat hal langkah awal dalam mendesain kelas yang
perlu diketahui guru yaitu: 1) syarat utama desain kelas; 2) tujuan; 3) pendataan
barang atau perangkat kelas; 4) tata letak atau pengaturannya.
Rachmadyanti dkk (2017) mengungkapkan bahwa masalah-masalah desain
kelas ini terkadang diremehkan karena guru menganggap yang terpenting adalah
penyampaian materi. Pengaturan kelas dapat mendorong motivasi peserta didik
dalam pembelajaran. Chatib dan Fatimah (2013:51) mengutip dari situs
Scholastic.com, penulis Linda Shalaway memberikan saran praktis dalam menata
ruang kelas yaitu:
a. Pengaturan fisik kelas, dimulai dari mengevaluasi ruang kelas, penataan meja
dan kursi, serta peletakan papan buletin. Lalu pajanglah hasil karya siswa.
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b. Sentuhan personal, buatlah ruang kelas senyaman mungkin. Tambahkan
tanaman, karpet, bantal, atau poster-poster menarik agar siswa merasakan
bahwa ruang kelas adalah rumah kedua mereka.
c. Ciptakan area-area berbeda didalam kelas, membuat area untuk siswa
membaca buku, area kerja individual, area kerja kelompok, atau area
mendengarkan musik.
d. Menata meja dan kursi sesuai dengan tujuan belajar, untuk meningkatkan kerja
sama, guru bisa menata meja dengan cara berkelompok. Misalnya, empat meja
untuk satu kelompok. Sedangkan untuk model diskusi guru menata meja-meja
sehingga berbentuk “U”.
e. Meletakkan peralatan siswa ditempat yang terjangkau dan mudah diakses,
misalnya menyesuaikan tinggi rak dengan tinggi rata-rata anak di kelas.
Kemudian, biasakanlah siswa-siswi meletakkan kembali barang-barang mereka
pada tempatnya.
2.1.3.1 Display Poster
Menurut Dina Indriyana dalam Megawati (2017) poster adalah sajian
kombinasi visual yang jelas, mencolok, dan menarik dengan maksud untuk
menarik perhatian. Maksudnya adalah suatu gambar dengan warna yang menarik
dan mencolok yang digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran dengan
tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga bisa menarik erhatian
peserta didik dan lebih mudah untuk dipahami. Sanaky (2013:101), poster adalah
gambar dengan ukuran besar dan memberi tekanan pada satu atau dua ide pokok
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yang divisualisasikan secara sederhana dan jelas. Media poster yang baik adalah
poster yang segera dapat dipahami secara cepat oleh orang yang melihatnya.
Media poster dapat direkayasa sedemikian rupa agar dapat menarik
perhatian orang, karena penempatannya di lokasi strategis yang hanya
memberikan kesempatan sekilas, seperti di perempatan jalan, tikungan atau
belokan jalan, dan tempat strategis lainnya. Poster yang dibuat untuk pendidikan
pada prinsipnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi
objek gambar yang disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar (Daryanto,
2012:129).
Daryanto (2012:130) menyebutkan bahwa secara umum poster memiliki
kegunaan, yaitu sebagai berikut.
a. Memotivasi siswa; dalam hal ini, poster dalam pembelajaran sebagai
pendorong atau memotivasi kegiatan belajar siswa. Pesan poster tidak berisi
tentang informasi namun berupa ajakan, renungan, persuasi agar siswa
memiliki dorongan yang tinggi untuk melakukan sesuatu diantaranya belajar,
mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, dan bekerja sama.
b. Peringatan; dalam hal ini, poster berisi tentang peringatan-peringatan terhadap
suatu pelaksanaan aturan hokum, aturan sekolah atau peringatan-peringatan
tentang sosial, kesehatan bahkan keagamaan.
c. Pengalaman kreatif; melalui poster, pembelajaran dapat lebih kreatif. Siswa
ditugaskan untuk membuat ide, cerita, karangan dari sebuah poster yang
dipajang. Diskusi kelas akan lebih hidup manakala guru menggunakan alat
bantu poster sebagai bahan diskusi.
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(https://belajar.kemdikbud.go.id/) antara lain sebagai berikut.
a. Gambar, ilustrasi,sketsa, foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide
yang hendak disampaikan.
b. Pernyataan berupa frase, klausa, atau kalimat yang efektif, sugestif dan
komunikatif.
c. Tulisan dibuat berukuran besar dan mudah dilihat. Tulisan atau kalimat poster
disesuaikan dengan gambar.
2.1.3.2 Display Papan Buletin
Papan buletin (bulletin board) merupakan tempat dengan berbagai ukuran
dan bentuk yang dimuat dari material yang ditahan dengan pin, paku pauyung,
dan penjepit tajam lainnya tanpa merusak papan tersebut (Smaldino dkk: 2014).
Memajang karya peserta didik adalah contoh penggunaan papan buletin untuk
tujuan motivasional. Seperti yang diungkapkan Rahayu (2015: 19) papan buletin
adalah suatu tempat atau halaman papan yang khusus digunakan untuk
mempertunjukan contoh-contoh dari pekerjaan siswa, gambar-gambar, kartu
poster-poster dan objek-objek atau material belajar yang lainnya. Papan buletin
dapat diisi dengan informasi verbal maupun nonverbal. Pengakuan publik yang
ditawarkan oleh papan buletin dengan pajangan karya peserta didik dapat
memainkan peran penting dalam kehidupan dalam ruang kelas. Hal tersebut akan
memacu kebanggan dalam berprestasi, memperkuat usaha peserta didik untuk
melakukan pekerjaan yang lebih baik (Smaldino dkk: 2014).
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Menurut Chatib & Fatimah (2013:80) papan buletin nantinya akan menjadi
tempat banyak display, seperti memajang beberapa tugas siswa dan rutinitas piket
kelas, jadwal kegiatan, atau bahkan peraturan kelas. Papan buletin cocok
digunakan untuk mata pelajaran yang membutuhkan informasi berupa bagan,
gambar, diskusi, dan pelajaran-pelajaran yang materinya membutuhkan proses
dan tahapan-tahapan. Sesuai untuk menginformasikan hasil karya, hasil
pemikiran, dan hasil diskusi. Papan buletin tidak hanya menampilkan hasil
karya/kerja siswa, namun juga sebagai salah satu faktor berkembangnya
kreativitas siswa untuk memanfaatkannya terutama dalam proses pembelajaran
dikelas.
Berdasarkan penyataan Chatib & Fatimah, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa papan buletin termasuk ke dalam media visual dan dapat disebut juga
sebagai media pajangan. Papan buletin dapat digunakan tidak hanya di dalam
kelas tetapi juga di tempat-tempat umum. Media ini berisikan informasi dan
ditampilkan secara menarik sehingga orang-orang yang lewat dan melihat media
ini tertarik untuk sejenak membaca informasi yang ada didalamnya. Papan buletin
dalam penelitian ini berisi informasi-informasi tentang poster pemanfaatan
penginderaan jauh dalam berbagai bidang kehidupan, contoh-contoh satelit, dan
contoh-contoh citra dan foto udara serta hasil diskusi kelompok yang akan
dilaksanakan dalam pembelajaran materi penginderaan jauh.
2.1.3.3 Display Diorama
Diorama adalah media tiga dimensi yang menurut Asyar dalam Asiah
(2016) merupakan media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana
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saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tebal. Kebanyakan media tiga
dimensi merupakan objek yang sesungguhnya atau miniatur objek. Menurut
Prastowo (2011: 228) diorama adalah jenis model berupa sebuah pemandangan
tiga dimensi mini untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Pada
umumnya, diorama terdiri dari bentuk-bentuk sosok atau objek-objek (bendabenda) yang ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan, yang
disesuaikan dengan penyajian. Daryanto dalam Asiah (2016) berpendapat bahwa
media diorama adalah salah satu media tanpa proyeksi yang disajikan secara
visual tiga dimensional berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Media
diorama dapat digunakan dalam pembelajaran untuk mewakili benda asli yang
sulit untuk disajikan didalam kelas.
Tujuan digunakannya media tiga dimensi (diorama) menurut Daryanto
dalam Asiah (2016) adalah; (1) untuk mengatasi kesulitan yang muncul ketika
mempelajari objek yang terlalu besar, (2) untuk mempelajari objek yang telah
menjadi sejarah di masa lampau, (3) untuk mempelajari objek yang tak terjangkau
secara fisik, (4) untuk mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi tidak
memberikan keterangan yang memadai (seperti tiruan mata manusia), (5) untuk
mempelajari konstruksi-konstruksi yang abstrak, (6) untuk memperlihatkan proses
dari objek yang luas (misalnya peredaran planet).
Menurut
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http://filladliaaumaroh.blogs.uny.ac.id/2016/04/06/alat-peraga-diorama/
memiliki 3 jenis, yaitu:

laman
diorama
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1. Diorama tertutup adalah diorama yang dibatasi oleh asas/dasar dengan dinding
samping kanan, dinding belakang dan dinding samping kiri. Sedangkan bagian
depannya dibatasi dengan kaca transparan/bening. Sehingga jenis diorama ini
hanya bisa dilihat dari sisi depannya saja. Biasanya model tertutup ini
digunakan dimuseum-museum sedangkan untuk tingkat sekolah digunakan
untuk menampilkan model pemandangan sawah, pola pemukiman, dan
kenampakan lingkungan alam.
2. Diorama lipat, terbuat dari lembaran kertas yang dapat membentuk tiga dinding
yang menyatu atau suatu sudut ruangan, dimana antara dinding/ruangan
samping kanan dengan samping kiri bisa dilipat (dibuka dan atau ditutup)
sesuai dengan penggunaannya. Jenis diorama ini adalah jenis diorama
terpraktis karena lipatan tersebut bisa dibawa dan disimpan dengan mudah
namun diorama ini sangat sulit dan memerlukan kesabaran dalam membuatnya
karena harus tepat ketika melekatkan pola di kertas dinding.
3. Diorama terbuka, yaitu diorama yang tidak dilengkapi oleh dinding batas
pandangan seperti diorama tertutup dan diorama lipat. Diorama jenis ini
karakteristiknya hampir sama dengan maket yaitu suatu penggambaran suatu
objek diatas bidang datar.
Diorama sebagai media pembelajaran oleh Hujair A.H. Sanaky dalam
Nugraha (2017) yang dikutip dalam laman www.tintapendidikanindonesia.com
biasanya digunakan untuk mata pelajaran ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, bahkan
diusahakan untuk berbagai mata pelajaran lainnya. Sehingga diorama dapat
digunakan sebagai media pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran. Seperti
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yang dijelaskan Nugraha (2017) oleh Muedjiono dalam Daryanto bahwa
kelebihan dari media tiga dimensi diantaranya adalah (1) memberikan pengalaman
secara langsung, (2) penyajian secara konkret dan menghindari Verbalisme, (3)
dapat menunujukan objek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, (4)
dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, (5) dapat menunjukan alur
suatu proses secara jelas.
2.1.3.4 Langkah-langkah Pembelajaran Display Classroom
Langkah-langkah pembelajaran geografi dengan menggunakan media secara
umum menurut Basuki Wibawa dan Farida Mukti dalam Asiah (2016) adalah:
a. Persiapan
Langkah ini dilakukan sebelum menggunakan media. hal yang perlu
diperhatikan agar penggunaan media dapat dipersiapkan dengan baik, yaitu: (1)
pelajari buku petunjuk atau bahan penyerta siaran yang telah disediakan, (2)
siapkan peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media yang dimaksud,
(3) tetapkan media tersebut digunakan secara individual ataukah kelompok, (4)
mengatur tatanan agar peserta didik mendapat pesan-pesan.
b. Pelaksanaan
Satu hal yang perlu diperhatikan selama menggunakan media pembelajaran
yaitu hindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu ketenangan, perhatian,
dan konsentrasi peserta didik.
c. Tindak Lanjut
Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap
materi yang telah disampaikan melalui media tersebut. Selain itu, langkah ini
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juga dimaksudkan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan yang telah
ditetapkan. Kegiatan ini umumnya ditandai dengan kegiatan diskusi, tes,
percobaan, observasi, latihan, remidiasi, dan pengayaan.
Berikut langkah penggunaan media display classroom dalam pembelajaran
Geografi materi pokok penginderaan jauh dengan mengacu pada prosedur
penggunaan media secara umum:
1. Persiapan, kegiatan persiapan ini dengan menyiapkan media, lembar soal
pretest-posttest dan lembar angket. Lalu menyiapkan letak/posisi tempat duduk
peserta didik dengan membentuk formasi “U” dengan 2 baris karena posisi
diorama berada ditengah-tengah bagian depan. Sedangkan ketika media poster
digunakan secara kelompok, posisi peserta didik duduk melingkar dalam satu
kelompok.
2. Pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan pembelajaran geografi materi penginderaan
jauh dengan media display classroom dilaksanakan dengan kegiatan
pendahuluan yang meliputi kegiatan berdo‟a, presensi, apersepsi dan
menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti yang diawali
dengan kegiatan pretest lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan
memperagakan media diorama. Selanjutnya peserta didik dibagi kedalam
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6 anggota untuk mendiskusikan
citra penginderaan jauh yang telah disediakan guru untuk dianalisis
kenampakan objek yang tampak dan mencari data seputar poster yang guru
bagikan. Kegiatan diakhiri dengan kegiatan presentasi hasil diskusi dan
menghias hasil diskusi di papan buletin yang telah disediakan.
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3. Tindak lanjut, kegiatan untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap
materi yang telah disampaikan serta keberhasilan pembelajaran melalui media
diorama dan poster, peserta didik diberikan posttest dan lembar angket diakhir
pembelajaran.
2.1.4 Google Earth
Menurut Isnaini (2015) Google earth adalah apikasi pemetaan interaktif
yang dikeuarkan oeg google yang menampilkan peta buta dunia dalam bentu 3D,
kadaan topografi, foto satelit, terrain, yang dapat dioverlay dengan jalan,
bangunan, lokasi, ataupun informasi geografis lainnya. Awalnya dikenal sebagai
Earth Viewer, google earth dikembangkan oleh Keyhole, Inc., sebuah perusahaan
yang diambil alih oleh Google pada tahun 2004. Produk ini kemudian diganti
namanya menjadi google earth pada tahun 2005. Google juga menambah
pemetaan dari basis datanya ke perangkat lunak pemetaan berbasis web.
Peluncuran google earth menyebabkan sebuah peningkatan lebih pada cakupan
media mengenai global virtual antara tahun 2005 dan 2006, menarik perhatian
publik mengenai teknologi dan aplikasi geospasial.
Global virtual ini memperlihatkan rumah, warna mobil, dan bahkan
bayangan orang dan rambu jalan. Resolusi yang tersedia tergantung pada tempat
yang dituju, tetapi kebanyakan daerah (kecuali beberapa pulau) dicakup dalam
resolusi 15 meter. Las vegas, Nevada, dan Cambridge, Massachusetts memiliki
resolusi tertinggi, pada ketinggian 15 cm (6 inci). Google Earth membolehkan
pengguna mencari alamat (untuk beberapa negara), memasukan koordinat, atau
menggunakan mouse untuk mencari lokasi.

35

Google earth merupakan aplikasi pemetaan interaktif yang dikeluarkan
oleh google. Google Earth juga memiliki data model elevasi digital (DEM) yang
dikumpulkan oleh Misi Topografi Radar Ulang Alik NASA. Ini bermaksud agar
kita dapat melihat Grand Canyon atau Gunung Everest dalam tiga dimensi,
daripada 2D disitus/program peta lainnya. Sejak November 2006, pemandangan
3D pada pegunungan, termasuk Gunung Everest telah digunakan dengan
penggunaan data DEM untuk memenuhi gerbang dicakupan SRTM.
Google Earth mampu menunjukan semua gambar permukaan bumi dan juga
merupakan sebuah klien Web Map Service. Google Earth mendukung pengelolaan
data geospasial tiga dimensi melalui Keyhole Markup Language (KML). Google
Earth

memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan struktur

(seperti jembatan) 3D, yang meliputi buatan pengguna yang menggunakan
SketchUp, sebuah program pemodelan 3D. Google Earth versi lama (sebelum
versi 4), bangunan 3D terbatas pada beberapa kota, dan memiliki pemunculan
yang buruk tanpa tekstur apapun.
Google Earth dikaji menggunakan teori sumber belajar menurut Rohani
dalam Musfiqon (2012: 31), maka dapat digolongkan sebagai sumber belajar.
Google Earth termasuk dalam sumber daya (resource) yang meliputi materi
pelajaran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Google Earth juga dapat didesain
dan digunakan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Google
Earth termasuk dalam jenis media-software (materials); yaitu sesuatu yang
menyimpan pesan untuk ditransmisikan dengan menggunakan peralatan, kadang-
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kadang oleh dirinya sendiri (selfdisplaying). Google Earth juga memenuhi kriteria
khusus sebagai sumber belajar, antara lain (1) sumber belajar dapat memotivasi
peserta didik dalam belajar, (2) mendukung kegiatan belajar mengajar yang
diselenggarakan, (3) Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat
diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, (4) dapat mengatasi problem belajar
peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar, (5) sumber belajar
untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa
berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian. Google earth juga
memenuhi ciri-ciri sumber belajar menurut Rohani dalam Musfiqon (2012: 131)
yaitu: (1) memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, (2) dapat
digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran, (3) dapat digunakan secara
terpisah maupun gabungan.
Google Earth merupakan sumber belajar yang bisa digunakan dalam
berbagai tujuan pendidikan, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang eksplisit,
dan tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi maka
diperlukan suatu perencanaan yang sistematis. Dalam penerapannya google earth
dapat dipadukan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam
merencanakan pemanfaatan google earth, guru harus melihat tujuan yang hendak
dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta
strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Google earth
dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk mendukung pembelajaran di dalam
kelas jika telah sesuai dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajarannya.
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Tahapan penggunaan sumber belajar google earth adalah sebagai berikut.
1. Tahap persiapan
Persiapan menggunakan google earth diawali dengan menyediakan peralatan
penunjangnya, yaitu: laptop/komputer, catu daya, sambungan internet,
proyektor dan layar penangkap gambar dari proyektor. Untuk layar bisa
menggunakan tembok putih. Selanjutnya, pastikan peralatan berada di tempat
yang sesuai, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Google earth
merupakan pencarian permukaan bumi, maka pastikan seluruh anggota kelas
dapat melihat dengan jelas google earth yang digunakan di depan kelas.
2. Tahap pelaksanaan
Guru harus bisa menciptakan dan menjaga suasana kelas yang kondusif.
Gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus
dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan digelapkan sama sekali. Hal itu
supaya guru masih dapat menulis jika dijumpai hal-hal penting yang perlu
diingat, jika menulis atau membuat gambar maupun membuat catatan singkat,
usahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi peserta didik. Google
earth adalah program yang berjalan dibawah kendali manusia. Artinya google
earth harus dikendalikan secara penuh selama digunakan, misal untuk
berpindah lokasi dan melakukan zoom. Meskipun guru akan sibuk
mengoperasikan komputer, namun jangan sampai mengganggu konsentrasi
peserta didik.

38

3. Tahap evaluasi
Kegiatan evaluasi dapat berupa tes yang bermanfaat untuk menjajagi apakan
tujuan pembelajaran telah tercapai, memantapkan pemahaman terhadap materi
yang ada dalam google earth.
Menurut Abdul Aziz (2007: 31), keunggulan pembelajaran geografi dengan
menggunakan google earth yaitu:
d. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik
e. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
f. Efisiensi dalam proses pembelajaran baik dari segi waktu dan tenaga
g. Meningkatkan kualitas hasil belajar
h. Dapat menumbuhkan sikap positif dan aktif peserta didik terhadap materi dan
proses belajar
i. Mengubah peran guru yang lebih positif dan produktif
2.1.5 Pembelajaran Geografi Materi Penginderaan Jauh
Pembelajaran geografi pada hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspekaspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan
kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahan. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran geografi di sekolah merupakan pembelajaran
tentang hakikat geografi yang meliputi aspek-aspek keruangan, kelingkungan dan
kewilayahan dengan objek studi geografi adalah geosfer yang disesuaikan dengan
tingkat perkembangan psikologi peserta didik pada jenjang pendidikan.
Pembelajaran geografi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi pokok
penginderaan jauh kelas X peminatan IIS semester ganjil di MA Negeri 2 Kota
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Semarang tahun ajaran 2018/2019. Materi pokok penginderaan jauh merupakan
materi yang penting dipelajari untuk mengajarkan dan mengenalkan tentang
perkembangan teknologi mutakhir yang digunakan dalam kehidupan yang
berdasarkan pada aspek-aspek geografi.
2.1.5.1 Penginderaan Jauh
Penginderaan jauh mempunyai peranan penting dalam geografi. Definisi
penginderaan jauh menurut pendapat para ahli, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Definisi Penginderaan Jauh Menurut Para Ahli
No.
Tokoh
1.
Lielesand dan kiefer

2.

Lindgren

3.

Welson dan Bufon

Pendapat
Penginderaan jauh atau inderaja (remote
sensing) adalah seni dan ilmu untuk
mendapatkan informasi tentang obyek, area
atau fenomena melalui analisa terhadap data
yang diperoleh dengan menggunakan alat
tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah
ataupun fenomena yang dikaji.
penginderaan jauh adalah berbagai teknik
yang dikembangkan untuk perolehan dan
analisis informasi tentang bumi, infomasi ini
khusus berbentuk radiasi elektromagnetik
yang dipantulkan atau dipancarkan dari
permukaan bumi.
Penginderaan jauh adalah suatu ilmu seni
dan teknik untuk memperoleh informasi
tentang objek, area, dan gejala dengan
menggunakan alat dan tanpa kontak
langsung dengan objek, area, dan gejala
tersebut.

Objek yang dapat digambar pada foto udara terbatas pada objek yang
tampak, yaitu fenomena geosfer (litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer) yang tidak
terlindungi oleh objek lain.
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Gambar 2.3 Skema Penginderaan Jauh
Komponen-komponen dalam penginderaan jauh yaitu terdiri dari:
1. Sumber Tenaga
Fungsi tenaga adalah untuk menyinari objek permukaan bumi dan
memantulkannya pada sensor. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri
atas; (1) tenaga alamiah, yaitu sinar matahari, (2) tenaga buatan, yang berupa
gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat
berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
a) Waktu penyinaran, jumlah energi yang diterima oleh objek pada saat
matahari tegak lurus (siang hari) lebih besar daripada saat posisi miring
(sore hari). Makin banyak energi yang diterima objek, makin cerah warna
objek tersebut
b) Sudut datang sinar matahari mempengaruhi jumlah energi yang diterima
bumi
c) Bentuk permukaan bumi, permukaan bumi yang bertopografi halus dan
memiliki warna cerah pada permukaannya lebih banyakmemantulkan sinar
matahari dibandingkan permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna
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gelap. Sehingga daerah bertopografi halus dan cerah terlihat lebih terang
dan jelas
d) Keadaan cuaca, kondisi cuaca pada saat pemotretan mempengaruhi
kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan.
Misalnya kondisi udara yang berkabut menyebabkan hasil inderaja menjadi
tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat.
2. Atmosfer
Lapisan udara yang terdiri atas berbagai jenis gas, seperti O2, CO2, nitrogen,
hidrogen dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer
tersebut

dapat

menyerap,

memantulkan

dan

melewatkan

radiasi

elektromagnetik. Di dalam inderaja terdapat istilah Jendela Atmosfer, yaitu
bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di
atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke
permukaan bumi.Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga
tidak dapat mencapai permukaan bumi.
3. Interaksi antara tenaga dan objek
Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh
foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakterisitik yang berbeda dalam
memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai
daya pantul tinggi akan terilhat cerah pada citra, sedangkan objek yang daya
pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra. Contoh: permukaan puncak
gunung yang tertutup oleh salju mempunyai daya pantul tinggi yang terlihat
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lebih cerah, daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar
dingin.
4. Sensor dan Wahana
a. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat
maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua:
(1) Sensor Fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini
menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan
citra foto (foto udara), sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan
citra satelit (foto satelit).
(2) Sensor Elektronik, bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal
elektrik ini direkam dalam pada pita magnetik yang kemudian dapat
diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan
komputer. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra.
b. Wahana adalah kendaraan/media yang digunakan untuk membawa sensor
guna mendapatkan inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat
pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi tiga
kelompok:
(1) Pesawat terbang rendah sampai menengah, yang ketinggian peredarannya
antara 1.000 – 9.000 meter di atas permukaan bumi
(2) Pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya
lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi
(3) Satelit, wahana yang peredarannya antara 400 km – 900 km diluar
atmosfer bumi.
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5. Perolehan Data
Data yang diperoleh dari inderaja ada 2 jenis :
a. Data manual, didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra. Guna
melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama
stereoskop, stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk
tiga dimensi. Stereoskop cermin, merupakan salah satu jenis alat yang
digunakan untuk melakukan interpretasi citra.
b. Data numerik (digital), diperoleh melalui penggunaan software khusus
penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer.
6. Pengguna Data
Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem
inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika
tidak ada pengguna, maka data inderaja tidak ada manfaatnya. Salah satu
lembaga yang menggunakan data inderaja misalnya adalah: bidang militer,
bidang kependudukan, bidang pemetaan, dan bidang Meteorologi dan
Klimatologi.
Interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan
mengenali obyek pada citra, selanjutya menilai arti penting dari objek tersebut.
Kegiatan memperoleh data inderja dari interpretasi citra ini dilakukan dengan
menggunakan

alat

bantu,

yaitu Stereoskop.

Alat

ini

berfungsi

untuk

memunculkan gambar 3D dari 2 buah foto udara 2D yang diletakkan secara
bertampalan. Dua buah foto udara tersebut merupakan wilayah yang sama namun
sudut pemotretannya berbeda. Langkah-langkah umum yang dilakukan untuk
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memperoleh data penginderaan jauh agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai
bidang adalah:
1. Deteksi, Pada tahap ini dilakukan kegiatan mendeteksi objek yang terekam
pada foto udara maupun foto satelit.
2. Identifikasi, mengidentifikai objek berdasarkan ciri-ciri spektral, spasial dan
temporal.
3. Analisis, bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai ciri-ciri
yang sama.
4. Deduksi, merupakan kegiatan pemrosesan menyimpulkan citra berdasarkan
objek yang terdapat pada citra ke arah yang lebih khusus berdasarkan pada
bukti-bukti.
Pengenalan objek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra.
Prinsip pengenalan objek pada citra didasarkan pada penyelidikan karakteristik
objek yang terdapat pada citra. Berbagai karakteristik untuk mengenali objek pada
citra disebut unsur interpretasi citra, sebagai berikut:
1. Rona dan Warna
Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra,
sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan
spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak.
2. Bentuk
Merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka
suatu objek. Kita bisa adanya objek stadion sepakbola pada suatu foto udara
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dari adanya bentuk persegi panjang. demikian pula kita bisa mengenali gunung
api dari bentuknya yang cembung. Sekolahan berbentuk I, L, U, atau kotak.
3. Ukuran
Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng
dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam
memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra, harus selalu diingat skalanya..
Contoh: Lapangan olah raga sepakbola dicirikan oleh bentuk (segi empat) dan
ukuran yang tetap, yakni sekitar (80 m-100 m).
4. Tekstur
Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang
mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek
yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur dinyatakan
dengan: kasar, halus, dan sedang. Misalnya: Hutan bertekstur kasar, belukar
bertekstur sedang dan semak bertekstur halus.
5. Pola
Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek
bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh: Pola aliran sungai
menandai struktur geologis. Pola aliran trelis menandai struktur lipatan.
Permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran
rumah dan jaraknya seragam, dan selalu menghadap ke jalan. Kebun karet,
kebun kelapa, kebun kopi mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya
dengan polanya yang teratur, yaitu dari pola serta jarak tanamnya.
6. Bayangan
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Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah
gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan
yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan
menjadi lebih jelas. Contoh: Lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya
bayangan, begitu juga cerobong asap dan menara, tampak lebih jelas dengan
adanya bayangan.
7. Situs
Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya
pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul
alam, atau sepanjang tepi jalan, dan persawahan, serta terdapat didaerah
dataran rendah.
8. Asosiasi
Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang
lainnya.Contoh: Stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang
jumlahnya lebih dari satu (bercabang), bandara berasosiasi dengan bandara.
Citra penginderaan jauh merupakan gambaran suatu gejala atau objek hasil
rekaman dari sebuah sensor, baik dengan cara optik, elektrooptik maupun
elektronik.Citra merupakan salah satu jenis data hasil penginderaan jauh yang
berupa data visual/gambar. Citra sering disebut dengan Image atau Imagery.
Hasil penginderaan jauh selain citra misalnya adalah data digital atau data
angka/numerik.
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Citra dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
1. Citra Foto (photographic image) yaitu yang dihasilkan dari perekaman obyek
di permukaan bumi yang menggunakan sensor kamera fotografik.
2. Citra Nonfoto (nonphotographic image) yaitu citra yang dihasilkan dari
perekaman obyek di permukaan bumi yang menggunakan sensor nonkamera
yang merekam dengan cara memindai/scanning.
Beberapa perbedaan antara citra foto dengan cira nonfoto antara lain :
Tabel 2.2 Perbedaan Citra Foto Dan Citra Nonfoto
No.

Variabel pembeda

Citra Foto

Citra Non Foto

1.

Sensor

Kamera

Non kamera, atas dasar
pemindaian (scanning)

2.

Detektor

Film

Pita magentik, termistor,
foto konduktif, foto
voltaik

3.

Proses perekaman

Fotografik/kimiawi

Elektronik

4.

Mekanisme perekaman Serentak

Parsial

5.

Spektrum
Elektromagnetik

Tampak perluasannya,
termal serta gelombang
mikro

Tampak dan
perluasannya

Sumber: Sindhu.P., 2016: 47-59
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Kajian-kajian penelitian yang terdahulu berfungsi sebagai gambaran dan
sumber dalam penelitian sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki
perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang
relevan dengan judul peneliti.
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Tabel 2.3 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu
No

Pengarang

Judul

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

1.

Dea
Halimatus
Syadiah,
Saptono
Putro dan
Ariyani
Indrayati
(ISSN 22526684 Hal.
18-25)

Efektivitas
pembelajaran
menggunakan media
display materi
permasahan
lingkungan hidup
dan
penanggulanagnnya
siswa keas VIII
SMPN 10 Semarang
tahun ajaran
2016/2017

Pre-eksperimental design
dengan desain penelitian
one group pre-test and
post-test

2.

Arina
Sholiha,
Tukidi, dan
Sriyanto
(ISSN 22526684 Hal.
134-141)

Efektifitas
pembelajaran
geografi pokok
bahasan siklus air
dengan
menggunakan media
komik strip pada
siswa kelas x Ips
MAN Purwodadi

Pre-eksperimental design
dengan desain penelitian
pre-test and post-test
group

3.

Aji Setiyo
Nugroho,
Moch.
Arifien, dan
Wahyu
Setyaningsih
(ISSN 22526684 Hal. 18)

Kelayakan
penggunaan media
ppembelajaran
geografi berbasis
multimedia
interaktif siswa
kelas x

Quasi Eksperimental
design dengan desain
penelitian pre-test and
post-test one group
design

Pembelajaran
menggunakan media
display dilihat dari
aktivitas, rspon, dan
hasil belajar siswa
pada kelas
eksperimen sudah
efektif. Adanya
display yang
digunakan untuk
pembelajaran
membuat siswa
bersemangat dan
tertarik untuk
mengikuti
pembelajaran.
Ketuntasan belajar
secara klasikal
mencapai 81,56%
sehingga pada kriteria
ini sangat efektif.
Aktifitas belajar
siswa secara klasikal
mencapai 75,84%
sehingga masuk
dalam kriteria cukup
efektif, sedangkan
tanggapan siswa
terhadap
pembelajaran masuk
dalam kriteria cukup
efektif yaitu 79,8%.
Data efektivitas
pembelajaran dengan
menggunakan media
komik strip dalam
pembelajaran di kelas
X IPS MAN
Purwodadi cukup
efektif hingga sangat
efektif.
Media pembeljaran
geografi berbasis
multimedia interaktif
materi tenaga
eksogen layak
digunakan di SMAN
Bnyumas, media
pembelajaran ini
efektif, dan siswa
berminat terhadap
pembelajaran ketika
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4.

Edi Pranoto,
Tjaturahono
Budi Sanjoto
dan Suroso
(ISSN 22526684 Hal.
39-47)

Efektivitas
penggunaan media
pembelajaran
berbasis visual
digital pada
pembelajaran
geografi kelas XI
IPS di SMA Islam
Sultan Agung 1
Semarang Tahun
Pelajaran 2015/2016

Eksperimental

5.

Dewi Arita
dan Andi
Pranolo
(ISSN 14129612 Hal. E
165-170)

Pemanfaatan
aplikasi google
earth sebagai media
pembelajaran
geografis
menggunakan
metode image
enhancement

Image Substraction

6.

Nur Isnaini
(Volume 12
No. 1 Hal.
52-61)

Komparasi
penggunaan media
google earth dengan
peta digital pada
materi persebaran
fauna kelas XI IPS
di MA Negeri 1
Semarang

Quasi eksperimental
design

menggunakan media
ini.
Nilai skor rata-rata
efektivitas
penggunaan media
visual digital dari
keseluruhan sampel
sebesar 24,85 yang
termasuk dalam
kriteria tinggi dari
empat kriteria sangat
tinggi, tinggi, rendah,
sangat rendah yang
telah ditetapkan
Citra tangkapan dari
aplikasi google earth
yang digunakan
sebagai input akan
berpengaruh pada
hasil perbandingan
peta, selisih tahun
antara dua buah peta
input akan
berpengaruh pada
besarnya perubahan
yang ada
Hasil belajar geografi
pada materi pokok
persebaran fauna
menggunakan media
pembelajaran Google
Earth lebih baik
dibandingkan dengan
hasil belajar
menggunakan media
peta digital
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2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir dimulai dari permasalahan umum dalam pembelajaran
geografi yaitu kurang bervariasinya model pembelajaran geografi yang digunakan
oleh guru, sehingga mengakibatkan peserta didik menjadi pasif dan pelajaran
menjadi membosankan serta belum adanya pemanfaatan ruang kelas sebagai
sumber belajar yang menyenangkan. Selain itu, materi penginderaan jauh yang
bisa dikatakan sebagai materi yang sulit bagi peserta didik. Serta tidak tersedianya
media yang memadai dan juga kurang inovatifnya guru dalam memberikan materi
sehingga

peserta

didik

tidak

dapat

menerima

materi

dengan

mudah.

Penggambaran materi secara abstrak atau dengan guru menggambar manual di
white board sulit dipahami oleh peserta didik, untuk itu diperlukan metode
pembelajaran yang tepat dengan materi penginderaan jauh. Dalam hal ini media
display classroom diharapkan dapat membuat suasana kegiatan belajar mengajar
lebih mudah dipahami dan peserta didik lebih berantusias dalam kegiatan
pembelajaran.
Penerapan media display classroom akan dilakukan bersama dengan media
googe earth, sebagai pembanding. Adanya kelas kontrol dengan pembelajaran
penginderaan jauh dengan media google earth dan kelas eksperimen dengan
media display classroom.
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Pembelajaran Geografi Materi Penginderaan Jauh di MA Negeri 2 Kota
Semarang:
1. Metode belajar masih konvensional
2. Peserta didik merasa jenuh dan bosan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung
3. Belum memanfaatkan kelas sebagai ruang belajar yang menyenangkan
4. Peserta didik masih cenderung pasif selama kegiatan pembelajaran
berlangsung
5. Perlu adanya variasi metode pembelajaran yang sesuai

Pembelajaran dengan menggunakan media
Display Classroom

Display Diorama

Perencanaan Pembelajaran:
1. Perangkat RPP dengan
media display
classroom materi
penginderaan jauh

Display Poster

Pelaksanaan Pembelajaran
1. Aktivitas visual peserta
didik
2. Aktivitas lisan peserta
didik
3. Aktivitas mendengarkan
peserta didik
4. Aktivitas menulis peserta
didik
5. Aktivitas emosional
peserta didik

Display Papan Buletin

Evaluasi Hasil Belajar:
1. Hasil belajar
pretest
2. Hasil belajar
posttest

Hasil belajar, aktivitas belajar, dan respon
peserta didik terhadap penggunaan media
display classroom
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ke dalam
hal-hal sebagai berikut.
1. Aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran geografi materi
penginderaan jauh dengan menggunakan display classroom berupa diorama,
papan buletin, dan poster di kelas eksperimen termasuk dalam kategori aktif
dengan jumlah 36 peserta didik perolehan rata-rata nilai sebesar 72%. Hal ini
menunjukan bahwa sikap peserta didik saat mengikuti gpembelajaran dengan
media display classroom, melakukan diskusi, presentasi hasil diskusi, dan
mendesain media poster di papan buletin termasuk baik dilihat dari aktivas
peserta didik yang meliputi aktivitas visual, mendengarkan, menulis, dan
emosional sudah efektif. Sedangkan pada kelas kontrol dengan media google
earth termasuk kedalam kategori kurang aktif dari 36 peserta didik diperoleh
rata-rata nilai sebesar 49,51%. Hal ini dikarenakan sikap peserta didik selama
mengikuti pembelajaran masih kurang baik atau belum seluruhnya perhatian
fokus pada pembelajaran.
2. Respon peserta didik kelas eksperimen terhadap pembelajaran dengan
menggunakan media display classroom di MA Negeri 2 Kota Semarang
termasuk ke dalam kriteria baik dengan perolehan nilai rata-rata sebesar
71,59% dilihat dari respon peserta didik terhadap pembelajaran dan terhadap
media yang digunakan sudah efektif. Sehingga pembelajaran dengan media
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display classroom di MA Negeri 2 Kota Semarang setuju untuk diterapkan
dalam pembelajaran geografi materi penginderaan jauh. Sedangkan pada
pembelajaran dengan menggunakan media google earth respon peserta didik
termasuk kedalam kategori kurang baik dengan perolehan nilai rata-rata
sebesar 62,10%. Hal ini terjadi dikarenakan peserta didik memiliki antusiasme
yang lebih tinggi dibandingkan tanpa media google earth.
3. Hasil belajar peserta didik kelas eksperimen setelah dilaksanakannya
pembelajaran dengan menggunakan media display classroom berupa diorama,
poster dan papan buletin memperoleh nilai rata-rata sebesar 80,56. Untuk hasil
belajar peserta didik kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 20,15
atau sebesar 0,51% termasuk kedalam kriteria sedang. Sedangkan untuk kelas
kontrol dengan berbantuan media google earth peserta didik kelas X IIS 4
memperoleh nilai rata-rata sebesar 73,39 termasuk kedalam kriteria sedang.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian, maka saran
yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
1. Pembelajaran dengan menggunakan media display classroom materi pokok
penginderaan jauh perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antara peserta didik
dan guru. Seperti guru harus dapat mengendalikan suasana kelas agar tetap
kondusif dengan memberikan lembar kerja peserta didik.
2. Penggunaan media display classroom dalam pembelajaran perlu penyajian
yang menarik seperti dengan mengatur ruang kelas, memberikan pengarahan
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dalam penggunaan media, memberikan penjelasan, arahan atau bimbingan
kepada peserta didik dengan tepat.
3. Display classroom harus dikelola agar tidak menjadi “sampah display” yaitu
dengan cara menyimpan media display di dalam ruangan khusus/gudang,
dijadikan produk dalam pameran sekolah, atau dikembalikan kepada peserta
didik.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. Jakarta:
Bumi Aksara.
Arita, Dewi dan Andri Pranolo. 2014. „Pemanfaatan Aplikasi Google Earth
Sebagai Media Pembelajaran Geografis Menggunakan Metode Image
Enhancement‟. Simposium Nasional RAPI XIII-2014 FT UMS. ISSN
1412-9612. Hal. E 165-170.
Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
Asiah, Siti. 2016. „Pengembangan Pembelajaran Media Diorama Pada Mata
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Soaial (IPS) Tema Lingkungan Alam dan
Lingkungan Buatann Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri (SDN)
Kepanjen 1 Jombang‟. Tesis. Malang: Program Magister Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Chatib, Munif dan Irma Nurul Fatimah. 2015. Kelasnya Manusia Memaksimalkan
Fungsi Otak Belajar dengan Manajemen Display Kelas. Bandung: Kaifa.
Darsono dkk. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press.
Daryanto. 2012a. Evaluasi Pendidikan: Komponen MKDK. Jakarta: Rineka Cipta.
-----. 2012b. Media Pembelajaran. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani
Sejahtera.
Edutech.
2012.
Classification
of
media
http://edutech202.blogspot.com/2012/12/classification-of-media.html
(diakses pada 27 Juli 2018)
Hamalik, Oemar. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
-----. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
Indarto, Kukuh, Saptono Putro, dan Puji Hardati. 2017. „Penggunaan Booklet
“Gerakan Tanah” Untuk Sumber Belajar Pada Pembelajaran Geografi
Materi Pedosfer Kelas X SMA Ma‟arif Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga Tahun Ajaran 2016‟. Jurnal Edu Geography. ISSN 22526684. Hal.48-56.
Isnaini, Nur. 2015. „Komparasi Penggunaan Media Google Earthdengan Peta
Digital Pada Materi Persebaran Fauna Kelas XI IPS Di MA Negeri 1
Semarang‟. Jurnal Geografi. Volume 12 No. 1. Hal. 52-61.
Megawati. 2017. „Pengaruh Media Poster Terhadap Hasil Belajar Kosakata
Bahasa Inggris‟. Getsempena English Education Journal (GEEJ).
Volume 4 No. 2 November 2017.

105

Mudlofir, Ali dan Evi Fatimatur Rusydiyah. 2016. Desain Pembelajaran Inovatif:
dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Naz, Ahsan Akhtar dan Rafaqat Ali Akbar. 2008. „Use of Media for Effectie
Instruction its Importance: Some Consideration‟. Journal of Elementary
Education. Vol. 18 (1-2) 35-40.
Nugroho, Aji Setiyo, Moch. Arifien, dan Wahyu Setyaningsih. 2015. „Kelayakan
Penggunaan Media Pembelajaran Geografi Berbasis Multimedia
Interaktif‟. Jurnal Edu Geography. ISSN 2252-6684. Hal. 1-8.
Nurdini.

2015. Piramida Pembelajaran Edgar Dale 1946. (online)
http://nrdndini.blogspot.com/2015/12/piramida-pembelajaran-edgar-dale1946.html (diakses 27 Juli 2018)

P., Yasinto Sindhu. 2016. Geografi untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan
Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Erlangga.
Pranoto, Edi, Tjaturahono Budi Sanjoto dan Suroso. 2017. „Efektivitas
Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Visual Digital Pada Pelajaran
Geografi Kelas XI IPS di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang Tahun
Ajaran 2015/2016‟. Jurnal Edu Geography. ISSN 2252-6684. Hal. 3947.
Prastowo, Andi. 2011. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.
Jogjakarta: Diva Press.
Purwanto, Edy. 2010. Strategi Pembelajaran Bidang Studi Geografi. Yogyakarta:
Ombak.
Rahayu, Femmy. 2015. „Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Papan
Buletin Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV MIN Ciputat‟.
Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.
Rasmidah. 2015. „Implementasi Moving Class SMP Negeri 1 Tellu Limpoe
Kabupaten Sidrap‟. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana Universitas
Negeri Makassar.
Rumah

Belajar.
2016.
Unsur-unsur
poster.
(Online)
https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=11&i
dmateri=476&mnu=Materi5&kl=7 (diakses 7 September 2018).

Sanaky, A.M. 2013. Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif. Yogyakarta:
Kaukaba Dipantara.
Sardiman, A.M. 2010. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.

106

Setyowati. 2007. „Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas
VII SMPN 13 Semarang‟. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi
UNNES.
Sholiha, Arina, Tukidi dan Sriyanto. 2017. „Efektivitas Pembelajaran Geografi
Pokok Bahasan Siklus Air dengan Menggunakan Media Komik Strip
Pada Siswa Keas X IPS MAN Purwodadi‟. Jurnal Edu Geography. ISSN
2252-6684. Hal. 134-141.
Smaldino, Sharon E, dkk. 2011. Instructional Technology and Media For
Learning: Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar. Jakarta:
Kencana.
Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2005. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru
Algensindo.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
-----.2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Sunarko. 2002. Paparan Perkuliahan Mahasiswa Statistika 1. Fakutas Imu Sosial:
Universitas Negeri Semarang.
Syadiah, Dea Halimatus, Saptono Putro dan Ariyani Indrayati. 2017. „Efektivitas
Pembelajaran Menggunakan Media Display Materi Permasalahan
Lingkungan Hidup dan Penanggulangannya Siswa Kelas VIII SMPN 10
Semarang Tahun Ajaran 2016/2017‟. Jurnal Edu Geography. ISSN
2252-6684. Hal. 18-25.
Syahrudin, Deasy Arisanty dan Karunia Puji Hastuti. 2015. „hubungan
Pemanfaatan Media Pembelajaran Geografi Dalam Proses Pembelajaran
Dengan Minat Belajar Siswa Kelas X SMA Korpri Banjarmasin‟. Jurnal
Pendidikan Geografi. ISSN 2356-5225 Volume 2, No.1. Hal. 13-28.
Tim Penyusun. 2015. Panduan Penulisan Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu
SosialUniversitas Negeri Semarang.

107

