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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam berbagai kajian, pelajaran geografi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu peran penting 

yang saat ini banyak memperoleh perhatian dalam diskursus geosains adalah 

pengembangan spatial thinking, sementara penulis menyebutnya sebagai 

spatial literacy, keduanya merupakan sinonim. Spatial literacy merupakan 

kemampuan berpikir spasial sebagai percampuran konstruktif yang meliputi tiga 

unsur, yakni konsep ruang, alat representasi dan proses penalaran (NRC, 2006:12). 

Pengembangan spatial literacy ini menjadi aspek penting mengingat bahwa 

pengelola dan pengelolaan wilayah seringkali tumpang tindih antar berbagai 

ranah, sehingga yang terjadi bukan sinergitas antar berbagai komponen 

fisiografis dan antara komponen fisiografis dengan komponen manusia. 

Pembangunan Indonesia yang dilaksanakan dari zaman Soekarno 

sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu berorientasi ke darat, 

kecuali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid yang 

mencoba mengarahkan dan menyadarkan arti penting potensi laut bagi 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sayangnya masa pemerintahannya 

tidak berjalan lama. Masa pembangunan Indonesia yang dianggap berhasil 

adalah di masa rezim orde baru yakni selama 32 tahun, yang tahap 

pembangunannya di sebut PELITA. Bila dilihat dari orientasi progam 

pembangunan dalam setiap PELITA dalam kurun lima periode selalu 

menitikberatkan pada progam pertanian dan industri. Hal ini menunjukan 

bahwa pembangunan Indonesia selalu berorientasi ke darat. Baru pada era 

presiden Abdurrahman Wahid ada perhatian ke laut, dengan dibentuknya 

Departemen Perikanan dan Kelautan. 

Kasus lepasnya Kepulauan Simpadan dan sengketa-sengketa batas 

wilayah, pencurian potensi laut oleh negara lain menunjukan bahwa 

penguasaan penyelenggaraan negara terhadap laut sangat rendah. 

Pemanfaatan potensi laut yang demikian melimpah masih belum optimal 

sehingga belum dapat  memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan 

kemajuan bangsa. Paparan di atas  menunjukan bahwa para penyelenggara 
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Negara Indonesia dari rezim ke rezim tidak memiliki spatial literacy. Di masa 

mendatang harus ada perubahan paradigma pembangunan dari darat ke 

maritim melalui pendekatan spasial. Selama ini tidak ada upaya khusus untuk 

mengembangkan spatial literacy.  

Upaya yang paling strategis untuk merubah paradigma tersebut adalah 

melalui pendidikan sehingga siswa yang saat ini sedang dalam masa belajar 

kelak pada saat menerima estafet pembangunan, mereka memiliki paradigma 

berfikir dan cerdas secara keruangan. Diantara sekian mata pelajaran yang 

paling memungkinkan untuk penanaman wawasan keruangan dan 

pengembangan kecerdasan adalah pelajaran Geografi. Pembelajaran 

Geografi memungkinkan pengenalan pada karakteristik dan potensi wilayah, 

serta strategi pembangunan yang berorientasi ke maritim dan cerdas secara 

spasial. Spatial literacy merupakan jenis kecerdasan yang sangat penting bagi 

setiap orang terutama ahli perencanaan ruang/wilayah, perancang strategi 

perang, kartografer, para pemimpin, para pengembang geografi regional, 

surveyor, dan lain-lain. 

Pembelajaran geografi di sekolah lebih ditekankan pada transfer 

knowledge, sehingga perkembangan wawasan keruangan, pemahaman 

karakteristik wilayah, konstelasi negara terhadap negara lainnya, sikap cinta 

tanah air tidak berkembang. Banyak siswa/mahasiswa dan masyarakat tidak 

mengenal posisi titik dari titik lainnya, letak tempat (pulau) dari pulau lainnya. 

Tantangan dalam penyelanggaraan bernegara di  saat ini semakin besar dari 

rong-rongan yang laten maupun nyata, dari dalam maupun dari luar. Spatial 

literacy penting di era globalisasi (penguasaan pasar, penyebaran informasi 

untuk membangun citra diri/branding, penguasaan wilayah teritorial). 

Upaya strategis untuk membangun spatial literacy masyarakat Indonesia 

yang paling mudah dilakukan adalah melalui pembelajaran geografi 

sebagaimana diuraikan di atas. Nilai strategis dari mata pelajaran geografi 

adalah khasanah konsep, pendekatan  dan teknik yang digunakan dalam 

geografi.  Salah satu teknik dalam geografi yang paling memungkinkan untuk 

pembelajaran yang dapat mengembangkan spatial literacy adalah teknologi 

geospasial. Teknologi geospasial mencakup penginderaan jauh, Sistem 

Informasi Geografis (SIG), Fotogrametri, Kartografi, dan Global Positioning 

Systems (GPS). Dalam penelitian ini tidak semua teknologi geospasial 
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digunakan, hanya penginderaan jauh dan SIG  Menurut Bambang Syaeful 

Hadi (2012) Citra penginderaan jauh potensial untuk dijadikan sebagai media 

penunjang pengembangan spatial literacy berdasarkan alasan: (1) pandangan 

mata burung pada daerah luas; (2). Citra menyajikan kenampakan permukaan 

bumi dalam hubungan keruangan; (3) kesan keruangan dari suatu wilayah 

dapat dihadirkan dalam pikiran sebagai mental map; (4) tidak sebagaimana 

peta yang hanya menyajikan objek dengan simbol-simbol, citra penginderaan 

jauh dapat menyajikan kenampakan permukaan bumi sesuai dengan bentuk 

aslin; (5) penginderaan jauh memiliki pendekatan multi, yakni multilevel, 

multitemporal dan multispektral.   

Permasalahannya adalah dalam dalam dunia pendidikan termasuk 

dalam pembelajaran geografi di sekolah belum banyak guru-guru yang 

memanfaatkan citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran. Fakta di 

lapangan menunjukan bahwa tidak digunakannya citra penginderaan jauh 

dalam pembelajaran disebabkan oleh beberapa alasan: (1) penguasaan guru 

geografi terhadap penginderaan jauh masing kurang; (2) harga citra yang 

dianggap masih mahal; (3) harga peralatan dan software untuk interpretasi  

citra yang masih mahal; (4) pemanfaatan  penginderaan jauh untuk berbagai 

keperluan yang belum memasyarakat; (5) akses untuk memperoleh citra 

pengindeeraan jauh masih sulit. Misalnya untuk memperoleh selembar foto 

udara harus ada izin dari Pusat Survey dan Pemetaan (PUSSURTA)  TNI, 

yang membutuhkan waktu relatif lama; (6) penyediaan citra yang bisa diakses 

secara bebas hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah yang berada di kota, 

itupun hanya sebatas satu jenis citra saja, yakni melalui 

www.googleearth.com 

Berdasarkan alasan tentang kemungkinan penggunaan penginderaan jauh 

sebagai media pembelajaran yang memungkinkan untuk pengembangan spatial 

literacy maka perlu disusyang yang dapat menjadi pedoman untuk 

penggunaannya. Hingga saat ini belum ada konsep yang dijadikan pedoman 

untuk pemanfaatan citra dalam dunia pendidikan. belum ada konsep yang 

memberi petunjuk dalam hal jenis/ukuran skala yang efektif untuk 

pengembangan kemampuan berpikir spasial pada berbagai  usia jenjang 

sekolah.  

http://www.googleearth.com/
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Karakteristik citra lainnya yang perlu diketahui oleh guru dalam 

pembelajaran dengan menggunakan media citra penginderaan jauh adalah  

pemahaman tentang resolusi spasial.  Belum ada konsep yang menunjukan 

resolusi berapa yang efektif untuk pembelajaran dan pengembangan spatial 

literacy pada berbagai  usia jenjang sekolah. Dalam aplikasi penginderaan jauh 

untuk berbagai keperluan memang telah ada konsep yang dapat dijadikan acuan 

dalam hal resolusi ini, tetapi belum ada acuan yang dapat digunakan dalam 

dunia pendidikan.  

Citra memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menyajikan objek. 

Citra yang diperoleh dengan menggunakan panjang gelombang visible atau yang 

disebut citra pankromatik berwarna meskipun mampu menyajikan objek sesuai 

dengan warna aslinya, tetapi akan sulit digunakan untuk: (1) mengenali objek-

objek yang warnanya relatif sama, misalnya citra pankromatik sulit membedakan 

variasi vegetasi dan membedakan ruang di daerah kutub; (2) sulit membedakan 

air yang tercemar dengan yang tidak tercemar; (3) sulit membedakan tanaman 

yang terkena penyakit dengan yang tidak terkena penyakit; (4) terdapat objek 

yang berbeda dengan warna yang sama. Untuk mengatasi kelemahan tersebut 

digunakan citra lain hasil perekaman dengan menggunakan panjang gelombang 

yang berbeda.    

Pemanfaatan citra penginderaan jauh sebagai media pada setiap jenjang 

pendidikan perlu dilakukan secara bijak, mengingat bahwa setiap jenjang 

pendidikan dalam perspektif psikologis memiliki penalaran yang berbeda. Untuk 

keperluan ini guru dapat menggunakan citra dengan resolusi dan panjang 

gelombang yang berbeda untuk level pendidikan dasar, dan menggunakan citra 

dengan kombinasi skala, panjang gelombang dan resolusi spasial pada jenjang 

SMA. Untuk mengetahui  efektifitas citra sebagai media pada setiap jenjang perlu 

dilakukan analisis perbedaan peningkatan spatial literacy pada berbagai jenjang 

pendidikan setelah pembelajaran dengan memanfaatkan citra. 

Spatial literacy dapat mendukung kesejahteraan seseorang dalam 

menentukan aktivitas hidupnya. Pilihan lokasi seseorang terhadap lokasi tempat 

tinggal, tempat bekerja, tempat-tempat yang akan dikunjungi pasti 

mempertimbangkan faktor jarak dan aksesibilitas. Pertimbangan seseorang 

dalam hal penentuan aktivitas berdasarkan pertimbangan tersebut memerlukan 
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spatial literacy. Penentuan lokasi selalu didasarkan atas keyakinan dan evaluasi 

seseorang terhadap lokasi yang dimaksud..  

    Sebatas pengetahuan penulis selama ini belum ada konsep yang bisa 

dijadikan referensi dalam pembelajaran dengan menggunakan citra 

penginderaan jauh untuk meningkatkan spatial literacy, dalam hal jenis citra, 

resolusi citra, panjang gelombang. Oleh karena itu perlu ada penelitian yang 

dapat mengungkap efektivitas citra penginderaan jauh dalam mendukung 

berkembangnya spatial literacy. Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, 

yang lebih siap dalam menerapkan treknologi dalam pembelajaran, untuk itu uji 

coba aplikasi penginderaan jauh dalam pembelajaran geografi akan 

dilaksanakan di beberapa SMA di kota tersebut. 

Penelitian ini juga menitikberatkan pada perbedaan kemampuan spatial 

literacy  antara laki-laki dan perempuan (sex difference in kemampuan spatial 

literacy ). Tes fungsi psikologis bagian kemampuan spasial pada semua sub 

faktor menunjukkan laki-laki mendapat skor lebih tinggi dari perempuan (Gaulin & 

Fitzgerald, 1986). Hasil studi Halpern dan Collaer (2005:170-212) menguatkan 

anggapan bahwa laki-laki lebih unggul dalam kemampuan spasial dari pada 

perempuan. Sex difference dalam kemampuan spasial ditemukan dalam 

berbagai tes kemampuan visuospatial baik itu paper-pencil tasks, computerized 

tasks, way-finding ability, dan pengetahuan geografi. Perbedaan kemampuan 

berpikir spasial antara siswa dan siswi SMA belum diketahui. Studi khusus 

mengenai sex difference siswa SMA dalam kemampuan spasial juga masih 

sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini juga menitikberatkan sex difference dalam 

kemampuan berpikir spasial siswa kelas XII. 

Dalam peneltian ini, SMA yang dijadikan sebagai lokasi peneltian adalah 

SMA level menengah di Purworejo. SMA berstatus negeri level menengah yang 

dipilih adalah SMA 5 dan SMA 10. Sementara SMA berstatus swasta yang dipilih 

adalah SMA Pancasila dan SMA Widya. Di keempat SMA tersebut, pembelajaran 

geografi belum diorientasikan pada pengembangan spasial literacy dengan 

memanfaatkan teknologi geospasial.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat 

diidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut: 
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1. Belum diketahui citra dengan jenis skala berapa yang efektif untuk 

pengembangan spatial literacy pada berbagai  usia jenjang sekolah. 

2. Belum ada informasi mengenai  resolusi spasial citra yang  efektif untuk 

pengembangan spatial literacy pada berbagai  usia jenjang sekolah. 

3. Pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk media pembelajaran belum 

dilakukan oleh kebanyakan guru geografi.  

4. Pembelajaran geografi masih bersifat transfer of knowledge. 

5. Pembelajaran untuk pengembangan spatial literacy masih belum memperoleh 

perhatian yang memadai dari para guru. 

6. Pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam pembelajaran di sekolah masih 

terkendala oleh kesulitan dalam memperoleh citra, harga yang masih mahal 

dan kemampuan guru yang masih kurang. 

7. Perlu dilakukan pengukuran citra dengan panjang gelombang berapa yang 

efektif untuk pengembangan spatial literacy pada berbagai  usia jenjang 

sekolah. 

8. Belum diketahui secara pasti seberapa besar peningkatan spatial literacy 

pada berbagai jenjang pendidikan setelah pembelajaran dengan 

memanfaatkan citra penginderaan jauh. 

9. Belum diketahui perbedaan peningkatan spatial literacy pada berbagai jenjang 

pendidikan setelah pembelajaran dengan memanfaatkan citra penginderaan 

jauh. 

10. Belum ada informasi mengenai perbedaan spatial literacy pada siswa laki-laki 

dan perempuan setelah belajar dengan menggunakan teknologi geospatial. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari sejumlah masalah yang berhasil diidentifikasi tidak semuanya akan 

diteliti, tetapi dibatasi hanya pada masalah-masalah tertentu berdasarkan 

pertimbangan urgensi permasalahan untuk diperoleh pemecahannya. 

1. Belum ada informasi apakah spatial literacy pada siswa Sekolah Menengah 

Atas meningkat setelah belajar geografi dengan memanfaatkan teknologi 

penginderaan jauh dan SIG. 
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2. Belum ada informasi mengenai perbedaan spatial literacy pada siswa laki-laki 

dan perempuan setelah belajar dengan menggunakan teknologi geospatial. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalh di atas permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pemanfaatan penginderaan jauh dan GIS dalam pembelajaran 

geografi di SMA dapat meningkatkan spatial literacy siswa?  

2. Apakah terdapat perbedaan spatial literacy pada siswa laki-laki dan 

perempuan setelah belajar dengan menggunakan teknologi geospatial? 

 

E. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui efek penggunaan penginderaan jauh dan SIG dalam 

pembelajaran geografi terhadap peningkatan spatial literacy siswa SMA di 

Purworejo?  

2. Apakah terdapat perbedaan spatial literacy pada siswa laki-laki dan 

perempuan setelah belajar dengan menggunakan teknologi geospatial? 

 

F. Manfaat 

1. Manfaat Teoretik 

a. Mengembangkan cara pembelajaran geografi yang bertujuan untuk 

memperluas wawasan keruangan dengan menitikberatkan pada 

pendekatan keruangan. 

b. Memadukan kelebihan penginderaan jauh (pendekatan multi), psikologi 

dan pendidikan untuk mengembangkan spatial literacy sebagai salah satu 

jenis kecerdasan dalam konsep kecerdasan ganda.  
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c. Sumbangan pemikiran dalam mengembangkan spatial literacy siswa pada 

berbagai jenjang pendidikan 

2. Manfaat Praktis 

a. Memudahkan para pendidik, terutama pendidik geografi dalam memilih 

citra penginderaan jauh sebagi media pembelajaran untuk pengembangan 

spatial literacy 

b. Mengoptimalkan aplikasi citra penginderaan jauh, khususnya dalam bidang 

pendidikan geografi. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Penginderaan jauh dan Citra 

Penginderaan  jauh  (remote  sensing)  memiliki sejumlah definisi yang  

dikemukakan  oleh para ahli.  Salah satu definisi  yang  populer dikemukakan 

oleh Lillesand dan Kiefer (2004), menurutnya penginderaan  jauh adalah ilmu 

dan seni untuk  memperoleh  informasi tentang objek, daerah, atau gejala 

dengan jalan menganalisis data  yang diperoleh dengan  menggunakan  alat  

tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah gejala  yang diteliti. 

 Penginderaan jauh dalam perkembangannya, mempunyai nilai terapan 

yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena penginderaan jauh ini dapat diadopsi 

oleh hampir setiap disiplin ilmu yang mempunyai objek studi permukaan bumi 

(Hadi Sabari Yunus, 1990). Diantara cabang disiplin Ilmu yang banyak 

memanfaatkan penginderaan jauh adalah Geografi, Geomorfologi, Geologi, 

Geodesi, Pedologi, Biogeografi, Geografi Kekotaan, Ekologi, Pertanian dan 

Ilmu Kehutanan.  

Keberhasilan terapan teknik penginderaan jauh didasarkan pada  

gabungan berbagai sumber data  yang  saling  berkaitan dan prosedur 

analisisnya. Penerapan penginderaan jauh mencapai keberhasilan lebih 

berarti dengan menggunakan pendekatan multipandang. Pendekatan 

multipandang meliputi penginderaan multitingkat, multispektral (band), dan 

multiwaktu/multitemporal. Penginderaan multitingkat memungkinkan data 

dalam berbagai ukuran skala dengan tingkat kerincian yang berbeda, data  

kajian  suatu  daerah  dikumpulkan dari berbagai  tinggi  terbang. 

a. Komponen-komponen sistem penginderaan jauh 

Dalam perolehan data penginderaan jauh terdiri atas komponen-

komponen utama yang saling berkaitan satu sama yang lain. Menurut 

Sutanto (1994a:53) komponen-komponen tersebut diantaranya: 

1) Sumber Tenaga 

Dalam hal ini tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik, 

yaitu matahari. Tenaga dalam penginderaan jauh dibedakan menjadi dua 

yaitu sumber tenaga buatan dan alamiah. Sumber tenaga alamiah 
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misalnya adalah sinar matahari. Jumlah sinar matahari yang mencapai di 

bumi  dipengaruhi oleh waktu (jam, musim), lokasi dan kondisi cuaca. 

Tenaga ini digunakan dalam pengideraan jauh sistem pasif. Sedangkan 

tenaga buatan (elektronik) misalnya radar merupakan tenaga penginderaan 

jauh sistem aktif. 

2) Atmosfer 

Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat 

digunakan dalam penginderaan jauh. Sehingga pengaruhnya bersifat 

selektif terhadap panjang gelombang. Karena pengaruh yang selektif ini 

maka muncul istilah jendela atmosfer yaitu bagian spektrum 

elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Tetapi tenaga elektromagnetik 

dalam jendela atmosfer tidak dapat mencapai permukaan bumi secara 

utuh, karena sebagian mengalami hambatan oleh atmosfer. Hambatan ini 

terutama disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Proses hambatannya 

berupa serapan (absorption), pantulan (reflection), dan hamburan 

(scattering). 

3) Interaksi dengan tenaga atau objek 

Setiap objek mempunyai karakteristik masing-masing dalam 

memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Pengenalan objek 

dilakukan berdasarkan karakteristik spektrum tiap objek yang tergambar 

pada citra. Karakteristik objek pada citra foto yang digunakan untuk kunci 

pengenalan objek disebut sebagai unsur-unsur interpretasi. Unsur-unsur 

interpretasi ini meliputi, rona dan warna/tingkat gelap atau cerahnya suatu 

objek, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan 

konvergensi bukti. Objek yang banyak memantulkan/memancarkan tenaga 

akan tampak lebih cerah pada citra, daripada  objek yang 

pantulannya/pancarannya  sedikit akan tampak gelap. 

4) Sensor 

Sensor merupakan alat untuk menerima dan mencatat radiasi/emisi 

spektrum elektromagnetik yang datang dari objek. Dari apa yang tercatat 

oleh sensor tersebut sesudah diproses dapat dihasilkan citra penginderaan 

jauh (remote sensing image/imagery) yang kemudian disebut sebagai citra. 

5) Perolehan data 
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Proses perolehan data ini dapat dilakukan secara manual yakni 

dengan interpretasi citra visual atau secara numerik/digital yakni dengan 

menggunakan komputer.   

6) Pengguna data 

Tingkat keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada diterima 

atau tidaknya hasil penginderaan jauh itu oleh para pengguna. Kerincian, 

keandalan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna merupakan 

faktor penentu untuk diterima atau tidakkah data penginderaan jauh oleh 

pengguna. 

b. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau 

citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut (Estes dan Simonett dalam Sutanto 1994a:7). 

Keberhasilan di dalam interpretasi foto sangat bervariasi tergantung dari 

latihan dan pengalaman penafsir, sifat objek yang di interpretasi, dan 

kualitas foto yang digunakan. 

Kegiatan interpretasi dibagi menjadi 3 macam yaitu deteksi, identifikasi 

dan analisis. Deteksi adalah pengamatan atas adanya objek.  Identifikasi 

atau pengenalan merupakan upaya mencirikan objek yang telah dideteksi 

dengan menggunakan keterangan yang cukup, misalnya 

mengidentifikasikan suatu objek persegi panjang sebagai lapangan 

olahraga karena objek tersebut terdapat gawang. Analisis adalah 

pengklasifikasian berdasarkan proses induksi dan deduksi, seperti 

penambahan informasi bahwa lapangan olahraga tersebut berukuran 80 m 

x 100 m maka lapangan tersebut adalah lapangan sepak bola. 

Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan unsur-unsur interpretasi 

yaitu: 

1) Rona/warna 

Rona dan warna merupakan unsur primer atau unsur utama dalam 

pengenalan terhadap suatu objek pada citra penginderaan jauh. Rona 

merupakan tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. 

permukaan objek yang basah/berair akan cenderung menyerap cahaya 

elektromagnetik sehingga akan tampak lebih hitam dibanding objek yang 

relatif lebih kering.Warna merupakan ujud yang tampak oleh mata dengan 
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menggunakan spektrum sempit dari spektrum tampak. Sebagai contoh, 

objek tampak biru, hijau atau merahbila objek tersebut memantulkan 

spektrum dengan panjang gelombang (0,4-0,5 µm), (0,5-0,6 µm), atau (0,6-

0,7 µm), dan Sebaliknya bila objek menyerap sinar biru maka objek 

tersebut kan memantulkan warna hijau dan merah. sebagai akibatnya 

maka objek akan tampak dengan warna kuning (Sutanto, 1994a:123). 

2) Bentuk 

Bentuk merupakan merupakan variabel kualitatif yang memberikan 

konfigurasi atau kerangka suatu objek (Lo, 1976 dalam Sutanto, 

1994a:135). Bentuk ini merupakan kunci pengenalan yang penting karena 

banyak objek yang bentuknya spesifik sehingga pengenalannya pada citra 

dapat dilakukan berdasarkan bentuknya saja. Bentuk mempunyai dua 

makna yaitu bentuk luar/umum dan bentuk rinci/susunan bentuk yang lebih 

rinci dan spesifik. Pada dasarnya bentuk bentang budaya lebih teratur dari 

pada bentuk bentang alami. Sama-sama kenampakan memanjang yang 

mengalirkan air misalnya saluran irigasi mempunyai bentuk lebih teratur 

dari pada sungai. Gunung api dikenal dengan bentuknya yang menyerupai 

kerucut. 

3) Ukuran 

Ukuran merupakan atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, 

tinggi, lereng, dan volume (Sutanto, 1994a:136). Contoh pengenalan objek 

berdasarkan ukuran  adalah rumah mukim biasanya ukurannya kecil 

dibandingkan dengan kantor, sekolah atau industri. 

4) Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra fotografi (Lillesand 

dan Kiefer, 1994). Tekstur dihasilkan oleh sekumpulan unit kenampakan 

yang mungkin terlalu kecil apabila dibedakan secara individual pada foto 

udara, seperti daun tumbuhan dan bayangannya. Tekstur merupakan hasil 

gabungan dari bentuk, ukuran, pola, bayangan dan ronanya.  

5) Pola 

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi 

banyak bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah (Sutanto, 

1994a:138). Hal ini membuat pola menjadi unsur penting untuk 

membedakan pola alami dan hasil budidaya manusia. Sebagai contoh 



13 

 

perkebunan sawit, kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi, dan sebagainya 

mudah dibedakan dari hutan dengan polanya yang teratur dan jarak tanam 

yang teratur/seragam. 

6) Bayangan 

Bayangan merupakan unsur sekunder yang sering membantu untuk 

mengidentifikasi objek secara visual. Bayangan penting bagi penafsir 

dalam dua hal yang bertentangan yaitu: (a) bentuk atau kerangka 

bayangan dapat memberikan gambaran profil suatu objek (membantu 

interpretasi); (b) objek di bawah bayangan hanya dapat memantulkan 

sedikit cahaya dan sukar diamati pada foto (menghalangi interpretasi). oleh 

sebab itu bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang 

berada di daerah gelap (Lillesand and Kiefer, 1979:115). Objek atau gejala 

yang terletak di daerah bayangan pada umumnya tidak tampak sama 

sekali atau kadang-kadang tampak samar-samar, akan tetapi bayangan 

merupakan kunci pengenalan yang penting karena beberapa objek dapat 

dikenali justru dari bayangannya. 

7) Situs 

Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek yang lainnya (Estes 

dan Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1994a: 141). Situs bukan merupakan 

ciri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan 

sekitarnya. Contoh hutan bakau disamping dikenal dari ronanya yang 

gelap, juga dapat dikenal dari site-nya, yakni pada pantai yang becek atau 

tepi sungai sampai batas air payau.   

8) Asosiasi 

Asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu 

dengan yang lain. Contoh Jalan raya berasosiasi dengan  objek yang 

diinterpretasi sebagai mobil. Dapat juga diinterpretasi sebaliknya bentuk-

bentuk kotak diinterpretasi sebagai mobil karena berasosiasi dengan jalan 

raya. 

9) Konvergensi bukti 

Untuk menginterpretasi secara tepat diperlukan beberapa unsur 

interpretasi. Semakin ditambah jumlah unsur interpretasi citra yang 

digunakan, semakin menciut lingkupannya ke arah titik simpul tertentu. 

Objek-objek yang memiliki kemiripan tertentu diklasifikasikan sesuai bentuk 
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yang lebih mendekati. Hal inilah yang disebut dengan konvergensi bukti, 

sebagai contoh misalnya pada foto udara terlihat tetumbuhan yang 

tajuknya berbentuk bintang, pohon tersebut jelas berupa pohon palma 

tetapi kemungkinannya masih cukup luas. Mungkin palma tersebut berupa 

pohon kelapa, kelapa sawit, nipah, enau atau sagu. 

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG merupakan teknologi yang penting untuk mendukung spatial thinking di 

sekolah menengah. Downs dalam Cheung (2011:131)menyebutkan bahwa "GIS 

can reflect the best of Geography. It does much to support spatial thinking and to 

enhance geographic literacy.  

SIG merupakan representasi Geografi yang paling baik. SIG melakukan 

banyak hal untuk mendukung spatial thinking dan meningkatkan pemahaman 

geografi. SIG untuk meningkatkan spatial thinking didukung oleh penelitian 

mengenai manfaat pembelajaran SIG untuk meningkatkan kemampuan spatial 

literacy . Penelitian Bednarz (2004:197) menghasilkan evaluasi manfaat SIG 

dalam Pendidikan Menengah dan menyimpulkan bahwa SIG dapat menimbulkan 

pengaruh positif pada kemampuan spasial siswa. Pengaruh positif dapat terjadi 

apabila 2 faktor terpenuhi. Faktor yang pertama adalah teaching for 

understanding yaitu mengajar Dengan maskud Agar iswa mendapatkan 

pengetahuan yang dapat dihubungkan dan diorganisir dengan konsep-konsep 

penting. Faktor kedua adalah transfer yang didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk memperluas apa yang dipelajari dari satu konteks ke konteks lain.  

Selama dekade terakhir, banyak penelitian menghasilkan korelasi 

positifantara SIG dan spatial Thinking (Albert dan Golledge, 1999; Chun dan 

Hong, 2007; Kidman dan Palmer, 2006; Lee, 2005; Self et al, 1992; Sui, 1995). 

Lee and Bednarz (2012: 15) menyebutkan beberapa penelitian yang 

menunjukkan keuntungan mengintegrasikan SIG ke dalam kelas. Penelitian 

tersebut antara lain; Allen 2007; DeMers and Vincent 2007; Doering and 

Veletsianos 2007; Milson and Earle 2007; Patterson, Reeve, and Page, 2003. 

Penelitian lain yang menunjukkan hasil nyata antara pembelajaran SIG dan 

kemampuan spatial literacy siswa (Kerski 2008; Lee and Bernardz 2009; Schultz, 

Kerski, and Patterson 2008).  

Dewan ilmu Bumi dan Sumberdaya (Earth Sciences and Resourches) NRC 

(2006) juga melaporkan bahwa spatial thinking dan pemecahan masalah 
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geografis merupakan kebutuhan inti bagi pendidikan bagi seluruh masyarakat. 

Laporan tersebut  menyebutkan enam alasan untuk argumen SIG sebagai sistem 

pendukung untuk mengajar spatial thinking di kurikulum K-12. Enam alasan yang 

dikemukakan oleh NRC adalah :  

a. SIG dapat memfasilitasi proses perumusan masalah ilmiah dan solusi. SIG 

mencontohkan banyak ideals berbasis penemuan (discovery-based) dan 

penyelidikan yang berpusat pada siswa (student-centerd).  

b. SIG berguna untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks dunia 

nyata, sehingga SIG sangat baik untuk penelitian ilmiah dan penyelesaian 

masalah.  

c. SIG memiliki potensi sebagai fasilitas pembelajaran di berbagai mata 

pelajaran di sekolah dan meningkatkan pembelajaran interdisipliner dan 

multidisipliner.  

d. SIG memberikan banyak opsi untuk pemecahan masalah lingkungan. Hal ini 

dapat memberdayakan siswa untuk mengatasi masalah yang signifikan 

dengan alat yang sama dengan alat yang digunakan oleh professional untuk 

mengatasi masalah dalam pekerjaan mereka.  

e. SIG memiliki kemampuan untuk mengakomodasi dan kemudahan akses bagi 

peserta didik, termasuk tunanetra. Ini cukup tepat untuk siswa berbakat dan 

mudah diakses bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan cara 

konvensional.  

f. SIG dapat digunakan secara efektif dalam berbagai setting pendidikan. Alat ini 

dapat diinternalisasi seluruh kurikulum atau digunakan dalam kurikulum 

subject-based tradisional. SIG juga dapat digunakan di semua kelas dan 

memungkinkan penggunaan berbagai mode. 

 

3. Spatial Literacy 

Spatial literacy atau ada yang menyebutnya sebagai spatial thinking 

(berpikir spasial). Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih istilah spatial 

literacy, tetapi dalam uraian dapat saja penulis menyebutnya dengan spatial 

thinking. NRC (2006:37) menyatakan bahwa berpikir spasial merupakan salah 

satu bentuk pemikiran yang berupa kumpulan keterampilan kognitif. 

Keterampilan ini terdiri dari bentuk deklaratif, persepsi pengetahuan, dan 

beberapa operasi kognitif yang dapat digunakan untuk mengubah, 
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menggabungkan atau beroperasi pada pengetahuan ini. Ada  berbagai istilah 

yang digunakan oleh para penulis untuk menunjuk pada kemampuan 

seseorang untuk memahami objek.  

Menurut Cometee on Support for Thinking Spatially (2006) evalusasi 

spatial literacy dapat dilakukan dengan mendasarkan indikator berkut: 

a. Menentukan orientasi 

b. Menentukan lokasi 

c. Mengukur jarak 

d. Membandingkan ukuran 

e. Membandingkan warna 

f. Membandingkan bentuk 

g. Membandingkan texture 

h. Membandingkan lokasi 

i. Membandingkan arah 

j. Membandingkan atribut lain. 

Menurut Association of American Geographers (2007), ada 8 komponen 

spatial literacay  fundamental, yakni: 

a. Comparison (kondisi dan koneksi spasial), kemampuan membandingkan 

bagaimana tempat-tempat mempunyai persamaan dan perbedaan 

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

kemampuan menunjukkan efek dari kekhasan suatu daerah terhadap 

daerah yang berdekatan  

c. Region, kemampuan mengidentifikasi tempat-tempat yang memiliki 

kesamaan dan mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan. 

d. Hirarkhi, kemampuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang sesuai 

dengan hirarkhi dalam sekumpulan area 

e. Transition, kemampuan menganalisis perubahan tempat-tempat apakah 

terjadi secara mendadak, gradual, atau tidak teratur 

f. Analogy, kemampuan menganalisis apakah tempat-tempat yang berjauhan 

tetapi memiliki lokasi yang sama dan karena itu mungkin memiliki kondisi 

dan atau koneksi yang sama 

g. Pattern, kemampuan untuk mengklasifikasi suatu fenomena apakah dalam 

kondisi berkelompok, linier, menyerupai cincin, acak, atau lainnya 
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h. Assossiation (korelasi), kemampuan membaca terhadap suatu gejala yang 

berpasangan yang memiliki kecenderungan terjadi secara bersama-sama 

di lokasi yang sama (yang mempunyai pola spasial yang sama) 

Beberapa hal yang dapat diujicobakan untuk menerapkan penginderaan 

jauh dalam memperkuat kemampuan berpikir spasial pada siswa antara lain: 

a. Pemberian latihan menginterpretasi citra dengan menggunakan unsur-unsur 

interpretasi 

b. Membandingkan ukuran objek pada citra dengan skala/resolusi yang berbeda-

beda 

c. Mengajak siswa untuk membandingkan warna-warna objek pada citra true 

color  

d. Membandingkan warna hasil kombinasi berbagai saluran citra 

e. Latihan mengorientasikan citra, terutama foto udara dan menentukan arah 

beberapa objek dalam kaitannya dengan objek lain 

f. Latihan mendeliniasi secara manual suatu kenampakan pada citra 

berdasarkan kesamaan rona/warna untuk melatih kemampuan 

mengidentifikasi region 

g. Membandingkan kenampakan tekstur yang berbeda-beda untuk memberikan 

makna kerapatan objek  

h. Membandingkan penggunaan lahan pada beberapa tempat yang mempunyai 

kondisi dan lokasi yang memiliki kesamaan 

i. Memaknai objek-objek yang ditampilkan secara tiga dimensi, baik dalam 

wujud fisik maupun virtual (menggunakan program komputer). 

j. Melatih siswa mengklasifikasi objek yang berada suatu pola tertentu atau 

menentukan pola 
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4. Pengujian Kemampuan Berpikir Spasial 

Ada berbagai cara untuk menguji kemampuan berpikir spasial siswa dari 

cara yang paling sederhana sampai cara yang relatif rumit. Pengujian umumnya 

dilakukan dengan tes. Bednarz and Lee (2011) membuat tes kemampuan spasial 

yang diberi nama Spatial Thinking Ability Test (STAT) yang merupakan 

modifikasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Gersmehl and Gersmehl dan 

Golledge. Komponen menurut Jenelle and Goodchild tidak disertakan, karena 

dianggap relatif sama. Instrument berupa soal pilihan ganda yang disusun atas 

beberapa variabel sebagaimana tabel di atas. Pengujian dilakukan dengan pre 

test dan post test. Selanjutnya hasil tes dibandingkan dan dianalisis dengan 

statistik. 

Minori Yuda (2001) memiliki cara yang berbeda untuk menguji 

kemampuan berpikir spasial siswa, yakni dengan cara games, seperti puzzle, 

video game, dan peta. Hal ini dilakukan karena penelitiannya menggunakan 

responden siswa pendidikan dasar, sehingga tes demikian dianggap lebih 

familiar dan tidak mengubah situasi.   

Teknik pengujian yang cukup kompleks dikembangkan oleh Katshuhiko 

Oda (2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan eksperimen terhadap 

sejumlah mahasiswa. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap. Pada tahap 

pertama mahasiswa diminta untuk membuat peta dengan menggunakan 

software tertentu, mahasiswa mempelajari natur, peran atau fungsi, dan elemen-

elemen sebuah peta konsep.  Pada tahap kedua, mahaasiswa diminta untuk 

membuat dua peta konsep. Konsep yang dibuat adalah sebuah peta konsep 

bumi yang disusun menurut instruksi. Selanjutnya disusun sejumlah pernyataan 
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dalam bentuk matriks dan mahaisswa diminta untuk memilih sejumlah 

pernyataan dalam matriks tersebut. Dalam mengembangkan matrik dan invensi, 

peneliti menyusun daftar definisi tiga puluh konsep geospasial yang mengacu 

pada konsep DeMers. Langkah berikutnya adalah mengkalkulasi skor terhadap 

jawaban mahasiswa dan menganalisisnya dengan statistik inferensial. Dari 

semua teknik pengujian yang paling populer adalah teknik yang dirumuskan oleh 

Gersmehl and Gersmehl.  

Dari sekian banyak tes kemampuan berpikir spasial umumnya didasarkan 

pada konsep GIS. Sementara dari aspek penginderaan jauh sebatas 

pengetahuan penulis belum banyak yang mengembangkan. Untuk itu apa yang 

penulis kemukakan pada poin C selayaknya ditindaklanjuti, karena citra 

mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dan lebih mendekati kenyataan di 

lapangan. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Penemuan Gardner tentang kemampuan bagian-bagian otak berhasil 

meyakinkan berbagai kalangan tentang pentingnya mempertimbangkan jenis 

kecerdasan yang dimiliki seseorang. Menurut teori kecerdasan yang 

dikembangkan Gardner yang disebut sebagai teori kecerdasan ganda 

menyatakan bahwa kecerdasan manusia meliputi 7 macam kecerdasan yang 

ada pada seluruh bagian otak manusia. Macam-macam kecerdasan menurut 

teori tersebut  meliputi: (1) kecerdasan logical/matematic; (2) kecerdasan 

linguistic/verbal; (3) kecerdasan kinestetic/gerak; (4) kecerdasan spasial; (5) 

kecerdasan interpersonal; (6) kecerdasan intrapersonal; (7) kecerdasan 

naturalistic. Kecerdasan tersebut pada setiap orang biasanya yang menonjol 
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hanya satu atau beberapa jenis kecerdasan saja, meskipun tidak tertutup 

kemungkinan seseorang memiliki sebagian besar dari kecerdasan-kecerdasan 

tersebut. 

Salah satu aspek penting dari teori tersebut adalah kecerdasan dapat 

dikembangkan. Dari pernyataan tersebut memberikan harapan dan peluang 

kepada setiap orang untuk meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya. Cara 

yang strategis untuk mengembangkan spatial literacy adalah melalui pendidikan 

dan latihan. Implikasi pernyataan dari  teori tersebut  dalam dunia pendidikan 

adalah perlunya dilakukan reorientasi dan reformulasi paradigma pendidikan 

yang selama ini dalam kebijakan, pembuatan kurikulum dan pencapaian tujuan 

pembelajarannya selalu berbasis pada tingkat IQ.  

Salah satu jenis kecerdasan sangat urgen untuk dikembangkan di 

Indonesia adalah spatial literacy. Alasannya selama hampir 7 dekade 

pembangunan Indonesia selalu berorientasi ke darat, padahal sebagian besar 

wilayah Indonesia adalah lautan. Lautan memiliki potensi yang sangat besar 

yang dapat digunakan untuk kesejahteraan penduduk dan kemajuan negara, 

tetapi hingga saat ini pembangunan belum berorientasi ke maritim. Kenyataan ini 

mengindikasikan bahwa para penyelenggara negara tidak cukup memiliki spatial 

literacy. Spatial literacy para penyelenggara di masa mendatang harus tinggi 

mengingat bahwa tantangan yang berkaitan dengan penguasaan dan 

pemanfaatan sumberdaya wilayah semakin tinggi.  

Spatial literacy sebagai salah satu jenis kecerdasan dapat dikembangkan 

melalui pendidikan terutama melalui mata pelajaran geografi. Konsep-konsep, 

pendekatan  dan metode analisis dalam geografi sangat memungkinkan untuk 

mengembangkan spatial literacy. Aspek yang lemah dalam pembelajaran 
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geografi di sekolah adalah pemanfaatan media pembelajaran. seringkali tidak 

ada  karena ketiadaan dana dan kesulitan dalam memperolehnya. Akibatnya 

pembelajaran geografi tidak memberikan ruang bagi perkembangnya spatial 

literacy. Metode pembelajaran hanya dilakukan dengan ceramah dan tanya 

jawab saja, sehingga pembelajaran miskin dari nilai-nilai yang bersifat aplikatif 

dan pembentukan afektif.  

Alternatif cara untuk mengembangkan spatial literacy dalam pembelajaran 

geografi adalah dengan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan SIG sebagai 

media pembelajaran. Pengembangan spatial literacy dapat dikembangkan 

melalui pemanfaatan citra inderaja dan visualisasi peta-peta sebagai media 

pembelajaran. Pada jenjang tersebut merupakan tahapan usia yang 

memungkinkan untuk berkembangnya kecerdasan termasuk didalamnya spatial 

literacy. Permasalahannya citra penginderaan jauh memiliki ragam yang banyak  

yang cara perolehannya ditentukan berdasarkan panjang gelombang, sensor, 

detektor yang digunakan dan lain-lain. Masing-masing citra yang cara 

perolehannya berbeda-beda tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

pula. Oleh karena itu dalam penggunaannya untuk tujuan pengembangan spatial 

literacy perlu mempertimbangkan skala, jenis panjang gelombang yang 

digunakan, resolusi, dan lain-lain.  Berdasarkan teori psikologi perkembangan 

bahwa perkembangan fisik manusia termasuk di dalamnya perkembangan otak 

mengikuti tahap-tahap tertentu, maka citra yang digunakan dalam pembelajaran 

harus mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan tersebut. Dengan 

demikian pemanfaatan citra dapat lebih optimal dalam pencapaian peningkatan 

spatial literacy.  
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka berfikir penelitian dapat 

disusun jawaban sementara sebagai hipotesis terhadap masalah yang telah 

dirumuskan di atas. Adapun  hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Ha : teknik penginderaan jauh dan SIG dapat meningkatkan kemampuan spatial 

literacy  siswa SMA di Kabupaten Purworejo.  

H0:  Teknik Penginderaan Jauh dan SIG tidak dapat meningkatkan kemampuan 

spatial literacy  siswa SMA di kabupaten Purworejo.  

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan spatial literacy antara siswa laki-laki 

dan perempuan di SMA di daetah penelitian. kemampuan spatial literacy 

siswa laki-laki lebih tinggi dari siswa perempuan.  

H0: Tidak terdapat perbedaan kemampuan spatial literacy antara siswa laki-laki 

dan perempuan di SMA di daerah penelitian. Kemampuan spatial literacy 

siswa laki-laki tidak lebih tinggi dari siswa perempuan.. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yakni untuk menguji 

coba citra penginderaan jauh, system informasi geografis dalam 

pembelajaran geografi sehingga dapat diketahui efektivitasnya. Jenis 

eksperimen yang digunakan merupakan eksperimen semu (quasi 

experiment), mengingat  bahwa subjek penelitiannya adalah para siswa, 

yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Model yang digunakan adalah Non-

equivalent Control Group Design. Model randcangan ini menggunakan 

kelompok control yang tidak dipilih secara random. 

Desain penelitian eksperimen tersebut dapat digambarkan sebagai 

beriukut: 

Tabel 1. Desain Penelitian Eksperimen equivalent Control Group Design 

Group Pretest Treatment Post test 

Kelompok eksperimen P1 X1 P2 

Kelompok kontrol P1 X2 P2 

 

Keterangan: 

P1 : Pretest dengan soal STAT part A dikenakan kepada dua kelas untuk 
mengetahui kemampuan awal STAT siswa.  
 

P2 : Postest dengan soal STAT part B dikenakan kepada dua kelas untuk 
mengetahui perbedaan nilai pretest dan posttest masing-masing kelas 
eksperimen dan kelas kontrol serta antara dua kelompok.  
 

X1 : Kelas treatment, pembelajaran geografi pada materi Penginderaan Jauh 
dan Sistem Informasi Geografi menggunakan bantuan citra Penginderaan 
Jauh dan low tech tools Sistem Informasi Geografi.  
 

X2 : Kelas kontrol, pembelajaran tanpa bantuan citra Penginderaan Jauh dan 
Sistem Informasi Geografi. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil lokasi di Kota Purworejo, 

dengan alasan karena Kabupaten Purworejo merupakan wilayah yang 

berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, 

sehingga SMA di Purworejo memiliki standar yang cukup tinggi, disamping 

itu wilayah ini banyak digunakan oleh mahasiswa pendidikan Geografi UNY 

sebagai lokasi PPL, sehingga mudah mengakakses sekolah-sekolah dan 

mudah perijinannya.  

Waktu penelitian diperkirakan akan berlangsung pada bulan April-

September 2014. 

. 

C. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

a. Penggunaan teknologi geospasial (penginderaan jauh dan SIG) dalam 

pembelajaran geografi 

b. Jenis kelamin siswa 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah spatial literacy 

2. Definisi Operasional 

a. Penggunaan teknologi geospasial 

Adalah penggunaan citra penginderaan jauh dan SIG Sederhana 

dalam pembelajaran geografi sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami aspek keruangan, mampu menggabungkan pengetahuan, 

cara berpikir, dan penggunaan alat untuk reperesentasi pemikirannya. 

b. Jenis kelamin 
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Jenis kelamin dalam hal ini dinyatakan sebagai laki-laki dan 

perempuan, karena pada individu yang berbeda jenis kelamin memiliki 

perbedaan morfologi otak. 

c. Spatial literacy 

Merupakan variable yang menunjukkan kemampuan berpikir spasial 

siswa. Variabel ini diukur dengan skor hasil test, yakni pre test dan 

post test.  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 2 SMA negeri dan 2 SMA 

swasta di wilayah Kabupaten Purworejo, yang termasuk kategori menengah. 

Kriteria kategori menengah didasarkan pada rata-rata nilai UAN pada 3 

tahun terakhir. SMA Negeri terdiri dari SMAN 5 dan SMA N 10, dan SMA 

swasta meliputi SMA Widya dan SMA Pancasila. Secara khusus, populasi 

adalah siswa yang memperoleh mata pelajaran geografi, yakni kelas XI dan 

XII. Rincian jumlah siswa masing-masing SMA dan kelas sebagaimana 

ditampilkan table 2 berikut. 

 

Tabel 2. Jumlah Siswa kelas XI dan XII di Empat Sekolah sebagai Subjek Penelitian 

Sekolah Kelas XI Kelas XII Jumlah Siswa 

SMA N 5 223 196 419 

SMAN 10 159 153 312 

SMA Widya 70 66 136 

SMA Pancasila 86 75 161 

Sumber: Data Kesiswaan SMA masing-masing sekolah tersebut 

 

Sekolah yang menjadi kelompok eksperimen adalah SMA N 10 dan SMA 

Widya, sementara SMA 5 dan SMA Pancasila Purworejo dijadikan sebagai 

kelas kontrol. 
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2. Sampel Penelitian 

Untuk memudahkan dan mengefektifkan penelitian ini maka 

diperlukan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Pengambilan teknik sampling 

tersebut dengan pertimbangan bahwa mata pelajaran geografi hanya ada 

di kelas XI dan XII serta kesetaraan prestasi rata-rata kelas. diajarkan 

pada jurusan 11mu Pengetahuan Sosial. Jurusan ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas XII di SMA N 10 Purworejo terdiri dari 3 kelas, meliputi: XII IS 

1, XII IS 2, dan XII IS 3. Jurusan 11mu Pengetahuan Sosial kelas XII di 

SMA N 5 Purworejo terdiri dari 4 kelas, meliputi: XII IS 1, Xll IS 2, Xll IS 3, 

dan Xll IS 4. Pertimbangan yang lebih esensial dalam pemilihan kelas 

penelitian didasarkan pada rata-rata nilai siswa antara dua kelas. Kelas 

eksperimen dan kelas control yang terpilih memiliki nilai rata-rata yang 

hampir setara pada ujian semester terakhir yang telah ditempuh. 

Berdasarkan teknik ini maka dipilih kelas XII IS I SMA N 10 Purworejo 

sebagai kelas eksperimen dan kelas XII IS 4 SMA N 5 Purworejo sebagai 

kelas kontrol. Dari SMA Widya dipilih kelas XII IPS 1 dan dari SMA 

Pancasila sebagai control adalah kelas XII IPS 1. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran yang 

dipraktikan oleh guru dan siswa. Observasi yang dilakukan merupakan 

jenis observasi non partisipan. Aspek-aspek yang diamati dalam proses 

pembelajaran adalah  kesesuaian metode yang digunakan, media 
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pembelajaran, cara penggunaan media, keterampilan guru dalam 

memanfaatkan media, respon siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dan lain-lain. 

2. Tes 

Tes kemampuan berfikir secara spasial dilakukan sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Tes awal diberikan kepada siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Tes berikutnya diberikan kepada 

siswa yang sama setelah mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran yang mengembangkan spatial literacy.  Instrumen yang 

digunakan adalah STAT dengan modifikasi. Instrumen tes berupa soal-

soal yang harus dipecahkan dalam bentuk gambar peta buta, gambar 

peta yang belum selesai, menunjukan lokasi, mendeskripsikan kesan 

keruangan, menunjukan hubungan keruangan dan menginterpretasi objek 

pada citra penginderaan jauh. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa 

dokumen. Dokumen yang dimaksud berupa hasil tes belajar siswa, hasil 

tes kemampuan awal, hasil tes berfikir spasial (kemampuan akhir),  

rekaman proses pembelajaran, citra penginderaan jauh, peta-peta, dan 

lain-lain. 

 

F. Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument baku 

milik Jong Won Lee, yakni instrument STAT bagian A dan bagian B. Bagian 

A digunakan untuk pre test dan bagian B untuk post test. Keduanya 

sebenanrnya sama, tetapi ada beberapa modifikasi. Keuntungan 

menggunakan instrument baku ini adalah tidak perlu dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas instrument. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini 

menyesuaikan dengan karakteristik rumusan masalah. Adapun metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis statistik deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan spatial literacy pada 

siswa SMA, khususnya untuk mengetahui tendensi sentral skor hasil tes 

spatial literacy setelah pembelajaran geografi dengan menggunakan cinta 

penginderaan jauh. 

2. t-test 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan spatial 

literacy sebelum dan sesudah pembelajaran geografi  dengan 

menggunakan citra penginderaan jauh. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda dalam hal penggunaan SIG dan metode yang digunakan. 

Hasil dari pelaksanaan penelitian eksperimen ini diuraikan pada paragraph-

paragraf di bawah ini. Data penelitian berupa data skor pretest dan posttest. 

Instrumen yang digunakan adalah seperangkat soal Spatial Thinking Ability 

Test (STAT) dan soal pemanfaatan citra pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Data dari sampel diungkapkan untuk mengetahui distribusi jawaban 

siswa dan analisis item soal STAT bagian A dan bagian B. Berdasarkan data 

jawaban pretes siswa di kelas eksperimen diketahui bahwa jawaban benar 

dengan persentase di atas 50 persen mencakup item soal nomor 1 (87,50 

%), nomor 2 (95,83%), nomor 3 (70,83%), nomor 5 (75%), nomor 6 

(91,66%), nomor 10 (58,33%), nomor 15 (75%) dan nomor 16 (66,66%). 

Artinya item soal-soal tersebut termasuk soal kategori mudah.  

Item soal yang memiliki persentase jawaban benarnya paling sedikit 

adalah item nomor 12 sebesar 8,33 %. Soal STAT bagian B memiliki item 

yang sama dengan soal STAT bagian A, namun beberapa item soal 

desainnya diubah beserta kunci jawabannya. Distribusi jawaban siswa kelas 

eksperimen pada posttest. Hasil test dengan soal bagian B yang memiliki 

persentase jawaban benar yang tinggi mencakup item soal nomor 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10, 11, 15, dan 16.Skor berada pada rentang 50 – 87,50 %. Desain soal 
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memang diubah namun keterampilan siswa dalam mengerjakan beberapa 

item soal yang sulit pada post test menunjukkan peningkatan yang berarti. 

a. Skor pre test  

Rata-rata skor pretest kelompk eksperimen adalah 7,88 dan 

kelompok control 8,81. Nilai terendah kelompok eksperimen adalah 3,00 

dan kelompok control 6,00. Nilai tertetinggi kelompok eksperimen dan 

kelompok control adalah sama, yakni 11,00. Tendensi sentral lainnya 

dapat dilhat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Data Deskriptif Hasil Pretest kelas eksperimen dan Kontrol 

Deskriptif Kelas eksperimen Kelas Kontrol 

Mean 7,88 8,81 

Median 8,00 9,00 

Standar Deviasi 2,11 1,30 

 

b. Skor Post test 

Skor post test diperoleh setelah siswa dikenai perlakuan yang 

berupa pembelajaran dengan menggunakan teknologi geospasial. Post 

test dilakukan dengan menggunakan STAT bagian B. Hasil analisis 

deskriptif terhadap data post test menunjukkan bahwa skor tertinggi 

kelompok eksperimen adalah 13,00 dan terendah 5,00. Pada kelompok 

control, skor tertinggi adalah 11,00 dan terendah 2,00. Pada kelompok 

control tampak kenaikan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan 

nilai pre test. Hasil selengkapnyadari skor post test ini dapat dilihat pada 

tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Data Skor Post Test kelas Eksperimen dan Kontrol 

Deskriptif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 8,75 7,50 

Median 8,50 8,00 

Standar Deviasi 2,11 2,21 
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Perbandingan hasil pre test dan post test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok control dapat dilihat pada table 5 berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Pretest dan Post test pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok Jenis Tes Mean Standar Deviasi 

Eksperimen Pretest 7,88 2,12 

Post test 8,75 2,11 

Kontrol Pretest 8,81 1,31 

Post test 7,50 2,21 

 

Data pada table 5 menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas 

eksperimen meningkat 0,87. Sementara pada kelas kontrol justru terjadi 

sebaliknya, yakni terjadi penurunan perolehan skor sebanyak 1,31. Hal ini 

terjadi karena siswa di kelas control kurang teliti. Mereka menganggap soal 

pada tes akhir sama persis dengan soal di pretest. Soal memang sama, 

tetapi jawaban dibuat agak berbeda dengan soal pretest. Perbedaan hanya 

pada urutan dan bentuk penulisannya. 

2. Deskripsi Jawaban Tiap Item Soal 

Pembelajaran dengan tatap muka di kelas eksperimen maupun kelas 

control dilakukan sebanyak 8 kali. Pada tatap muka pertama dilakukan pre 

tes dan di akhir pertemuan, tatap muka ke-8 dilakukan postes. Untuk 

memperoleh gambaran kemampuan berpikir spasial siswa pada setiap item 

soal akan diuraikan secara singkat datanya berikut ini. 

Soal nomor 1 dan 2 didisain untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam memahami arah (orientasi) pada peta melalui petunjuk verbal dalam 

bentuk teks. Di kelas eksperimen, soal pretes nomor 1 dapat dijawab 

secara benar oleh siswa, masing-masing sebanyak 87,5 % dan pada soal 

nomor 2 sebanyak 95,83 %. Untuk soal post tes nomor 1, sebanyak 87,5  
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Tabel 5. Persentase Siswa yang Menjawab Benar Soal Nomor 1 dan 2 

Kelas Skor Pre tes Skor postes 

Nomor 1 Nomor 2 Nomor 1 Nomor 2 

Eksperimen 87,50 % 85,83% 87,50 % 87,50 % 

Kontrol 52,50 % 52,50 % 56,25 53,12 % 

Sumber: Data primer 

Soal nomor 3 ini siswa dituntut untuk mampu mengenal pola spasial 

suatu objek pada peta dan representasinya dalam bentuk grafik. Pada saat 

pretes siswa kelompok eksperimen yang mampu menjawab soal nomor ini 

sebanyak 70% dan pada saat posttest meningkat menjadi 83,33 %. 

Sementara di kelas control, pada saat pre tes persentase siswa yang 

mampu menjawab sebanyak 75% dan pada pos tes ada sebanyak 90 %. 

Soal nomor 4 digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

memahami aura melalui kegiatan menumpangsusun peta. Siswa 

diharapkan mampu menunjukkan lokasi fasilitas manajemen banjir yang 

sesuai berdasarkan pertimbangan penggunaan lahan, elevasi, jarak dari 

kabel listrik. Sebanyak 62,50% siswa di kelas eksperimen mampu 

menjawab soal ini secara benar pada saat pretes dan meningkat menjadi 

66,66% pada saat pos tes. Di kelas control terjadi fenomena yang berbeda, 

karena pada saat postes justru mengalami penuruan persentase siswa 

yang menjawab secara benar. 

Persentase jawaban benar untuk soal nomor 5 didisain untuk 

mengukur kemampuan kognitif (bentuk spasial), mengubah persepsi, 

representasi, grafik transisi spasial, posisi dimensi gambar, dan mengubah 

kedalam bentuk grafik transisi spasial. Dalam menjawab soal nomor ini, 

siswa di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol jawaban benar 

mengalami penurunan persentase.   
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    Kemampuan asosiasi spasial, perbandingan spasial, dan 

hubungan spasial siswa diukur melalui kemampuan menjawab soal nomor 

6 dan 7. Kemampuan siswa dalam menjawab soal ini antara kelas control 

dan kelas eksperimen memiliki fenomena yang hamper sama, yakni terjadi 

kenaikan yang tidak berarti. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kenaikan 

persentase jawaban benar dari pre tes ke pos tes tidak sampai 2 %. 

Item soal nomor 8 dirancang untuk mengukur kemampuan spasial 

yang berupa kemampuan mengubah persepsi, representasi, dan gambar 

dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Hasil pengujian pre tes dan pos tes 

pada kelas eksperimen memiliki angka yang cukup rendah, yakni 41% 

siswa yang dapat menjawab secara benar. Di kelas control lebih rendah 

lagi, hanya 25% siswa yang mampu menjawab secara benar, baik pada 

saat pretes maupun postes. 

Item soal nomor 9, 10, 11, dan 12 merupakan soal yang dibuat untuk 

mengukur kemampuan menganalisis peta baru yang diperoleh melalui 

tumpang susun (overlay) beberapa peta dan tumpangsusun beberapa 

bangun dua dimensi. Pada soal ini, kemampuan siswa relative rendah, 

hanya sepertiga siswa di kelas eksperimen yang dapat menjawab soal 

pretes secara benar.  Secara umum pada 4 soal tersebut siswa memiliki 

pemahaman yang rendah, tetapi setelah ada perlakuan terjadi peningkatan 

yang cukup berarti. Di kelas control terjadi pula peningkatan meskipun tidak 

banyak. Rata-rata peningkatan di kelas eksperimen terjadi pada interval 8-

20%.    

Kemampuan memahami fitur geografi yang memiliki bentuk dan pola 

spasial yang direpresentasikan oleh bentuk titik, garis, dan area (polygon) 
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dinilai melalui kemampuan menjawab soal 13-16.  Soal pretes nomor 13 

dan 14 hanya dapat dijawab secara benar oleh 16% dan 12,5% siswa 

kelas eksperimen. Pada postes, terjadi peningkatan yang cukup baik, soal 

dapat dijawab secara benar masing-masing 33,33% dan 29,16%. Di kelas 

control terjadi fenomena yang hamper sama pada saat pretes, tetapi pada 

postes persentase jawaban benar mengalami penurunan. Hal ini terjadi 

karena pada kelas control siswa kurang teliti terhadap perubahan 

(modifikasi jawaban). 

B. Hasil Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, di mana teknik 

analisis data yang digunakan adalah t-test, maka diperlukan persyaratan 

normalitas data dan homoginitas data. Pengujian ini dilakukan dengan 

bantuan SPSS for Windows Versi 17. 

1. Uji Persyaratan 

a. Uji Normalitas 

Suatu set data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila 

setelah diuji memiliki koefisien signifikansi (Sig) >0,05. Pada pengujian data 

ini digunakan uji normalitas one-sample Kolmogorov-Smirnov test pada 

taraf signifikansi 0,05. Hasil uji normalitas data disajikan pada table 6 

berikut ini. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data 

Kelas Data skor Test Kolmogorov-
Smirnov-Z 

Asym Sig. 
(2 tailed) 

Kesimpulan 

Eksperimen Pre test 0,932 0,350 Normal 

 Post test 0,749 0,629 Normal 

Kontrol Pre test 1,268 0,080 Normal 

 Post test 1,262 0,083 Normal 

Sumber : Hasil analisis data 
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b. Uji Homoginitas   

Uji homoginitas dilakukan untuk menguji derajat kesamaan varians 

sampel yang diambil dari populasi yang sama. Hasil pretest dan post test diuji 

homoginitas varians-nya menggunakan Levene Statistic. Suatu set data 

dinyatakan homogin bila koefisien signifikansi > 0,05. Berdasarkan hasil uji 

tersebut diperoleh koefisien signifikansi sebagaimana ditunjukkan table 7 

berikut. 

Tabel 7. Hasil Uji Homoginitas terhadap Independent Sampel t-test 

Data dari Levene Statistic Sig. Kesimpulan 

Pre test 6,09 0,071 Homogen 

Post test 0,037 0,848 Homogen 

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan t-test, menyaratkan bahwa 

hipotsis dapat diterima jika hasil analisis diperoleh koefisien signifikansi 

<0,05. 

a. Hipotesis pertama 

Pengujian terhadap data pre test antara kelompok eksperimen dan 

kelompok control diperoleh koefisien signifikansi 0,161. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara hasil pretest kelompok eksperimen dan kelompok control. 

Pengujian terhadap data hasil post test diperoleh koefisien 

signifikansi sebesar 0,038. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil post test antara kelompok 

eksperimen dan kelompok control, dengan kata lain hipotesis nihil 

ditolak. Dengan kata lain dari pengujian ini dapat dinyatakan bahwa 
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pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG dalam pembelajaran geografi 

dapat meingkatkan kemampuan spatial literacy. 

b. Hipotesis kedua 

Hipotesis kedua diajukan untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan kemampuan spatial literacy pada siswa yang berbeda jenis 

kelamin. Data rata-rata skor pre test dan post test pada kelompok 

eksperimen disajikan pada table 8. Hasil analisis dengan menggunakan 

t-test terhadap data skor pretest dan post test pada kelompok 

eksperimen ditunjukkan oleh table 9. 

Tabel 8. Skor Rata-rata Pre test dan Post Test Laki-laki dan Perempuan 
pada Kelas Eksperimen 

Jenis Test Jenis kelamin Skor Rata-rata 

Pre test Laki-laki 8,00 

Perempuan 7,82 

Post Test Laki-laki 9,43 

Perempuan 8,47 

Sumber: hasil analisis 

 

Table 9. Hasil Uji t-test Sampel Independen Siswa Laki-laki dan 
perempuan 

Data dari hasil  Levens’s Test for Equality 
of Variance 

Sig. (2-tailed)  

Pretest 0,899 0,857 

Posttest 0,864 0,323 

 

Table 9 menunjukkan bahwa koefisien signifikansi, baik pada data 

skor pretest maupun postes >0,05. Dengan demikian hipotesis nihil 

yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal 

kemampuan spatial literacy antara siswa laki-laki dan perempuan. 

Fakta ini bertentangan dengan teori yang ada. Hal ini disebabkan oleh 

factor kurang akuratnya data, karena siswa kurang serius dalam 

melaksanakan pembelajaran. Pengerjaan soal-soal juga kurang 
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diperhatikan oleh siswa laki-laki, sehingga hasilnya kurang 

menunjukkan kemampuan sebenarnya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki idelaisme yang tinggi untuk menerapkan 

penggunaan teknologi geospasial dalam pembelajaran geografi dalam rangka 

meningkatkan spatial literacy siswa. Pada kenyataannya penelitian ini banyak 

mengalami hambatan dan kondisi yang tidak sesuai harapan. 

Ketidaksesuaian harapan ini menjadi factor keterbatasan penelitian ini untuk 

mencapai hasil yang baik. Beberapa keterbatasan yang dapat peneliti 

identifikasi antara lain: 

1. Banyak kendala dalam menentukan lokasi penelitian, terutama ijin dari 

pohak sekolah untuk menggunakan kelas XII sebagai kelas eksperimen. 

Karena kompetensi dasar penginderaan jauh dan SIG ada di kelas XII.  

2. Idealnya penelitian ini dilaksanakan pada 3 kategori sekolah, yakni katgori 

sekolah maju, sedang, dan kurang maju. Kenyataannya penelitian ini 

hanya dapat dilaksanakan di sekolah dengan katgeori menengah. 

3. Penelitian harus memerlukan waktu yang lama jika menginginkan diperoleh 

hasil yang optimal, karena peneliti harus mendesain pembelajaran, yang 

berarti harus melatih guru-guru untuk pemanfaatan teknologi geospasial 

dalam pembelajaran geografi. 

4. Penelitian yang memanfaatkan mahasiswa untuk mengajar di 4 sekolah, 

kurang dianggap serius oleh siswa, sehingga pembelajaran kurang optimal 

hasilnya. 

5. Pelaksanaan tes (pre test maupun post test) kurang dilaksanakan secara 

sungguh-sungguh oleh siswa, karena dianggap tidak akan keluar di ujian. 
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6. Siswa-siswi pada kelompok control lebih tidak serius, karena merasa apa 

yang diajarkan tidak ada di buku pelajaran. 

7. Rambu-rambu yang diberikan oleh pihak sekolah supaya pembelajaran 

tidak terlalu menyimpang jauh dari KD (kompetensi dasar) yang ada di 

kurikulum menyebabkan peneliti kurang leluasa dalam mengajarkan spatial 

literacy dalam pembelajaran geografi. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian 

ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis dalam 

pembelajaran geografi di SMA dapat meningkatkan spatial literacy siswa 

secara signifikan. 

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kemampuan spatial 

literacy antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah tempat penelitian 

ini dilakukan.  

 

B. Saran 

1. Spatial literacy merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap 

orang karena diperlukan dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan 

formal yang lebih besar, sehingga perlu diajarkan kepada setiap orang 

2. Guru geografi memiliki peranan strategis dalam mengajarkan kemampuan 

spatial literacy, sehingga spatial literacy harus tetap diajarkan (dapat 

sebagai hidden curriculum maupun secara terpadu) melalui beberapa 

kompetensi dasar tertentu yang sesuai. 

3. Penelitian sejenis perlu dilakukan dengan persiapan yang lebih matang 

dan melibatkan beberapa katgori sekolah, sehingga hasilnya lebih 

komprehensif dan meyakinkan. 

4. Fakta ketidaksinkronan hasil peneltian ini dengan teori perlu ditindaklanjuti 

melalui kajian yang lebih baik. 
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