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Mempraktikkan keterampilan dasar peta pemetaan

1.1

1.2

Mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan
Mempraktikkan keterampilan dasar peta clan pemetaan

, .r1'

t-ti*t*i!j:

Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga
dimensi. llmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartoqrafi.
Banyak peta mempunyai skala, yang menentukan seberapa besar objek
pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan darr beberapa
peta disebut atlas

t'.ttl Il1:;,.:/

Peta adalah ganrbaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar,
sebagaimana kenampakannya dari atas udara yang dilengkapi skala, mata angin dan simbol-
simbol Kartografi adalah ilmu yang mempelalari tentang peta. Orang yang ahli dalam bidang
perpetaan disebut i<artog ra f ata u kartog rafer.

Fungsidan tujuan pembuatan peta antara lain untuk :

- Menun.lukkan posrsi atau lokasi relatif (letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat
lain)di permukaan bumi

- Memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah danlarak-jarak di atas
permukaan bumi

- Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumr sehingga dimensidapat
terlihat dalam peta.

- Menyajikan data tentang potensisuatu daerah.
- Mengkomunikasrkaninformasiruang.
- Menyimpan informasi
- Membantu suatu pekerjaan, misal untuk konstruksijalan.
- Membantu dalam pembuatan suatu desain, misal desain jalan.
- Menganalisis data spasial, misalnya perhitungan volume

i4k Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Macam-macam peta.
a. Ditinjaudarrjenisnya

1) Peta foto ialah peta yanE dihasilkan dari mozaik foto udara atau orto foto yang dilengkapi
garis kontur, nama dan legenda

2) Peta garis ialah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik,
garis dan luasan

b Ditinjaudariskalanya
1) Peta kadaster, berskata 1 100 s/d'1 5.000.
2) Peta skala besar, berskala 1 5 000 s/d 1 . 250.000
3) Peta skala sedang, berskala 1 250 000 s/d 1 : 500.000
4) Peta skala kecil, bersl<ata '1 . 500 000 s/d 1 : .l 000.000
5) Peta skala geografis, berskata tebih kecildari 1 : 1.000.000

c Ditinjau dari informasinya

1) Peta umum / peta ikhtisaradalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada
dalam suatu daerah.

2) Peta khusus / peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan
tertentu di permukaan bumi. Contoh peta khusus : peta kepadatan penduduk, peta geologi,
dan lain-lain

Unsur-unsur Kelengkapan Peta
- Judul peta; mencerminkan rsi dan tlpe peta
- Garis astronomis, berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat
- lnset, nrenunjukkan lokasi ciaerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar

yang lebih luas Tujuan nremberikan inset adalah untuk memperjelas salah satu bagian dari peta
dan untuk menunjukkan lokasr yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta yang lebih luas.

- Garis tepi peta

- Skala peta, merupakan angka yang menunjukkan perbandrngan jarak di peta dengan jarak
sesungguhnya

- Sumber peta

- Tahun pembuatan

- Mata angin
- Simbol peta, simbol titik melambangkan ketinggian tanaman, monument (candi), simbolgaris

melambangkan sungai. jalan raya, jalan kereta api dan batas wilayah administrasi, simbolarea
melambangkan pemukiman, areal pertanian dan perkebunan.

- Warna peta

- Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol peta yang digunakan agar lebih mudah dipahami
pembaca

- Lettering adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta.
- Jenis huruf lettering
- Proyeksi peta

ffim
F-a

" : tt;;,, ${,egEataer Kormgae€e*si 1 ,r .r :trr.-.%*.____ . .nt'j._J-'_*
Kegiatan Kompetensi lndividu
A. Berilah tancla silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

!.
*. :.:

i.

1 Gambaran konvensional dari permukaan
bumi yang diperkecil dalam bidang datar,
sebagaimana kenampakannya dari atas
udara yang dilengkapi skala, mata angin
dan simbol-simboldisebut . .

d. Tematik

e. Sketsa bumi

llmu yang mempelajari tentang peta
dinamakan. ..

a. Sersmografi

b. Kartografi

c. Geografi

d. Oceanografi

e. Koreografi

a Peta

b. Atlas
c. Globe

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasat



Ie. Koreograf c. Simbol-simbol { f
. Letak suatu tempat dalam hubungannya 10. Angka yang menunjukkan perbai.: -;=- I I

:""rruj;ff;,Jl,n 
o,Tor,r;n"., 

iarar< oi peta densan jarak sesunnn"'-'= 

t il
b. Letak wilayah e. Lokasi relatif dinamakan '

c. Lokasi absorut a' Lesenda d' Proveks 
f, ti. perhatikan pernyataan dibawah ini: 3. 

||f,fl e' Letterrn

1)" Memperlihatkan ukuran, karena melalui

z,fri*ffn1friiii:trtt#;n' 

11 

::x.,,1? ![i;tri:Hi: 
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fi|-' 
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3) 
["Jfl,nr^ 

data tentans potensi suatu 
3. 3l[3:i;:et: il I

4) Mengkomunrkasikan informasiruang d. Simbolwilayah { I
5) Sumber llmu Pengetahuan

o) Atat peren.anj dan pelaksanaa n 12'Tgteralgal dari simbol-simbol 
':i'r;;-= t Ipembangunan 

"" digunakan agar lebih mudah d

lffpr,:;',;:i:::::,. ilHiitl]],,,:,:;1,_"= $ |
b. 2,3,4,5 e. 2,3,4,7 dalam suatu peta disebut.... E I
c. 3, 4, 5, 6 a. Legenda d. Skala Peta fi |

6. Peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara b. lnset e. simbol peta fi |
atau orto foto yang dilengkapi garis kontur, c. Lettering 5 I
nama dan legenda dinamakan " 14. Perhatikan gambar ini . { I
a. Peta garis d. Peta umum { I
b. Petafoto e. Peta khusus Gambar di atas adalah simbol peta ya'; '{ I
c. Peta kadaster menunjukkan ... . d I

7. Peta yang memiliki skala 1 : 100 s/d 1 : a. Jalan raya $ l
5.000 disebut ... b. Jalan setapak '{ |
a Peta gans c. Batas wilayah $ I
b. Peta skala geografis d. Sungai ; I
c. Peta skala sedang e. Meander fl N

d. Peta kadaster
e. Peta skala kecil l5 Peta yang menggambarkan segala ="t'=t- $ 

I

I peta yang mengsambarkan kenampakan- 
" 

:;;;rX1: i:f1i;;i' 
o'"'Jiisebut 

il I

kenampakan tertentu di permukaan bumi ;. p"i, ioto fl I

3lt"?'J,, umum d Peta garis c Peta ikhtisa' $ i

b. peta kadaster e. Peta foto d' Peta garis 4 
]

c. Peta tematik ;' p"i' ['outt"t f, I,t,.tpq:*:Sil I

O;; yang ahli dalam bidang perpetaan g Unsur peta yang.!"I'T=]^1"i::''l::,

'. 
"i

tl

l^,
l-i
t.-
ti
II
FI

{'i
].
iii
I.

t
1
t.



s en titik-titik di bawah i;r; ;iu";;n''ir'"nrrrr
3a^ car-an konvensionaldari perrnukaan bumiyang diperkecildalam bidang datar, sebagaimana
'=^ampakannya dari atas udara yang dilengkipi ikaia, mata angin dan simbol-simbol disebut

l'a:g yang ahlidalam brdang perpetaan disebut ...
rela '/ang drhasilkan ciari mozaik foto udara atau orto foto yang dilengkapi garis kontur, nama:aa iegenda cJinamakan ....

Peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu dipermukaan bumi contohseia khusus : peta kepadatan penduduk, peta geologi, dlldisebut....
Gai'rs astronomis. berguna untuk ....
Tuluan memberikan inset adalah ....

-rgka yang inenunjukkan perbandingan jarak dipeta dengan larak sesungguhnya disebut . ..S-igai ialan raya' 1alan kereta api dan batas wilayah administrasi, di dalam peta digambarkanr-nJan simbol .

/=ierangan dari simbol-simboi peta yang digunakan agar rebih mudah dipahami pembaca: -amakan....
- - Sernua tulisan dan angka-angka

;a'rrablah petanyaan tli bawah ini- _:laskan pengertian daripetal

- =,'tab

yang tertera dalam suatu peta disebut

dengan benarl

:,cakah yang dinraksud dengan kartografi?
^.,^L- d'tt du

SecLrtkan fungsi dan tujuan pembuatan peta!
Ja'.ryab .

Sebutkan dan jelaskan macam peta ditinjau darijenisnyal
,at','ab

ielaskan unsur-unsur kelengkapan petal

-:..,'ab .

Kompi.tensi Kelornpok
Jnsur-unsur kelengkapan peta pada peta lndonesial

:nbuat peta be rdasarkan hasil pengukuran jarak danr:-,9;kuran.larak

- ^lrl k mengetahuijarak d ua tempat pada suatu peta drperlukan skala peta. Langkah-langkahnya.3tr.
- 

Ukur jarak antara dua tempat dalam peta menggunakan mistar, misaljarak kota A-B =2cm
: Perhatikan skala peta, misal 1 : 100.000

jTll, f '.,!i,i.:1.rii}.i:$l'|ri:r1.tid;**f y..-1.:.,rti
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s ,an titik-titik di bawah ini dengan benar!!

la^-caran konvensional dari permukaan bumiyang diperkecildalam bidang datar, sebagaimana
.:^ampakannya darr atas udara yang dilengkapi skala, mata angin dan simbol-simbol disebut

3'aig yang ahlidalam bidang perpetaan disebut....
r::a ,,,ang dihasilkan dari mozaik foto udara atau orto foto yang dilengkapigaris kontur, nama

:ar iegenda dinamakan ....

Teta yang menggarnbarkan kenampakan-kenampakan tertentu dipermukaan bumi. Contoh

:::a khusus : peta kepadatan penduduk, peta geologi, dlldisebut....

3aris astronomis, berguna untuk ....

--juan memberikan inset adalah ....

-rgka yang menunjukkan perbandingan jarak dipeta dengan larak sesungguhnya disebut .. .

S ,rgai lalan raya,jalan kereta api dan batas wilayah administrasi, di dalam peta digambarkan

r:-ran simbol .

- =ierangan dari simbol-simbol peta yang digunakan agar lebih mudah dipahami pembaca

: ^a: akan .

- S:nrua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta disebut ....

-:.vablah petanyaan di bawah ini dengan benar!
' 

- = askan pengertian dari petal
-- )h,

-:aKah yang dimaksud dengan kartografi?
-.. ^'\-=,, a9

S:outkan fungsidan tujuan pembuatan peta!
,= ',,:h

Sebutkan dan jelaskan macam peta ditinjau darijenisnyal
^,,^f,

-:raskan unsur-unsur kelengkapan petal

=, zF, '

: ::3ri Kompetensi Kelompok
, : : ,^ -;iSUt'-ut-l5Ur kelengkapan peta pada peta lndonesia!

Iq

,".-rt,lat peta be rdasarkan hasil pengukuran jarak dan arah
- r: l-nJrdn.JOrdk

* -.-<, ffie ngetahuijarak dua tempat pada suatu peta diperlukan skala peta. Langkah-langkahnya

Ukur jarak antara dua tempat dalam peta menggunakan mistar, misal jar'ak kota A-B =
2cm

Perhatikan skala peta, misal 1 : 100.000

,:lrt i,li3,1&ira**!1$nl.rii-!ata);{!i:lf i :'r:. t 
{
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Jarak = hasil pengukurarr x besar skala

Jarak AB = 2cm x 1 00 000 = 200 000 cm = 2 km

Pengukuran arah, menggunakan kompas ada dua cara yaitu

1) Penentuan arah dengan modeibearing
Untuk mengetahui arah posisi B diliha: ::-
posisr A dapat diikuti langkah-lang<e-

berikut ini .

a. Buat garis horizontal melalui titik prs=:

A (garis a)

b. Buat garis vertikal melalui titik pusa: -
(garis b)

c. Buat garis yang menghubungkan : : '
pusatA dengan titik Pusat B (garrs :

d. Hitung besar sudut rz dengan mengikuti anak panah kanan" Alat yang diguna<:-

adalah kompas. Hasil pengukuran besar sudut rz adalah 46 derajat, maka ara' 
=

dilihat dariA adalah U 46o T artinya posisi B dilihat dariA adalah 46 derajat dari arz'

utara menuju ke timur.

Sedangkan dengan langkah yang sanra arah C dilihat dari posisiA adalah sudut ct sebesa-

Z0 derijat Maka dapat dikatakan arah C dilrhat dari pcsisiAadalah U 200 B arlinya a'=-

C dilihat dariA aoalah 20 ciera.lat dari uiara menuju ke arah barat

Penentuan arah dengan model azimuth

Untuk menentukan araii dapat digLtnakan bantuan kompas. Pengukuran arah deng=-

kompas dimular dari utara kompas sebagai 0o dan dihitLrng searah jarum jam sani3a

360o [esarnya arah dari 00 sampai 360o ini disebut azimuth atau nragnetic azimuth.

Contoh
S diiihat dari U, kompas rnenunjukkan '180o ber'::
magnetic azirruth S dilihat dari U = 1800 . dapz'-

drlihat juga bahwa :

- Magnetic azimuth D dari U = 29Oo

- Magnetic azimuth G dari U = '1100

Membaca peta untuk menjelaskan unsur-unsur geografi

Faktor-faktor yang dapat drbaca pada peta antara lain sebagai berikut :

a. Kenampakan pokok

Kenampakan pokok mencakup kenampakan alam, sosial, dan ekonoml. Misalnya, gunti-:

sungai, jalan rel kereta aPi, dll

b Jarak

Untuk mengukur bentuk-bentuk kenampakan geografis yang tidak teratur seperti sungai ca-

garis pantai digunakan benang sebagai alat bantu. Benang diletakkan sesuai dengan benl-'

sungar atau garrs pantai. Kemudian benang tersebut direntangkan pada mistar. Akhirn-.=

diperhitungkan dengan skala.

Contoh:JarakA- B pada Peta 5 cm

Skala peta 1 : 1.000.000

JarakA- B sebenarnya = 5 x 1.000.000 = 5.000.000 cm = 50 km

Jarak A - B bukan jarak sebenarnya, sebab jarak tersebut adalah jarak lurus. Pada: z

permukaan bumi berelief dan melengkung Untuk mendekati kebenara'n, jarak terse: -:
drgambar dalam bentuk profil lebih dahulu Dalam pembacaan peta, jarak da:a:

dinyatakan juga dalam derajat, menit dan detik.

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasali8
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3)

4)

contoh . Didaerah ekuator berlaku ketentuan bahwa 1 derajat = ''111 km sehingga:
1o = 60'= 111 km. kalau dua tempat berjarak = 10;maka jarak sebenarnya adalah
10/60 x 111 km = 18,6 km

Arah

Untuk menentukan arah <lapat digunakan kompas dengan model bearing dan model azimuth.
Lokasi

Lokasi dapat dibaca dengan cara :

1) Paralel meridian adalah dengan memperhatikan garis lintang (paralel) dan garis bujur
(meridian)

2) Arah dan jarak, lokasi suatu tempat dapat ditentukan dengan arah dan jarak terhadap
suatu tempat yang telah diketahui.
Contoh : Perhatikan Gb 1.3!

Magnetic azimuthAdilihat dari B = 50 derajat, sedangkan jarak A- B = 3 km

nl
I

:-,.- r'tui&&t -& rv*.t*rscl -.="" {lfu&ryd:d
cttuta I FeMdu

Jarak dengan jarak, lokasi ditentukan atas dasar jarak dan jarak (ukuran ribuan meter)
dari titik tertentu yang dianggap sebagai titik pangkat (0,0)
Contoh : Perhatikan Gb '1.4!

Lokasi A (3,4) untuk sistem grid lndonesia dibaca A terletak 3000 m ke arah
timur darr (0,0) dan terletak 4000 m ke arah utara dari (0,0)

Arah dan arah
- Resection, yaitu menentukan kedudukan suatu tempat kita berdiri di lapangan yang

tidak diketahui di peta, dengan pertolongan dua titik yang telah dikenati baik di peta
maupun di lapangan.

- lntersection, yaitu menentukan suatu kenampakan yang tidak ada di peta, tetapiada
di lapangan dengan menggunakan periolongan dua tempat yang dikenal, baik di
lapangan maupun di peta

Ketrnggian

Unsur ketinggian dapat dibaca secara langsung pada peta melalui
srmbol berikut :

Titik-titik triangulasi
: Titik-titik ketinggian yang digambarkan pada peta untuk

menunjukkan bahwa ditempat itu terdapat kenampakan geografi
yang penting dengan ketinggian tertentu.

I Garis kontur, yaitu garis pada peta yang menghubungkan
ketinggian yang sama.

:car pembaca peta dapat memperoleh informasi yang benar
: cerlukan beberapa persyaratan yaitu persyaratan subjektif dan objektif
:='syaratan subjektif berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembaca peta, antara lain :' Pembaca peta harus memiliki pengetahuan dasar peta.
I Pembaca peta harus memilikisikap dan pandangan yang kritis.
: Pembaca peta harus memilikidaya imajinasiyang kuat dan benar.
': Pembaca peta harus mengetahuicabang ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan

masalah peta.

: Pernbaca peta harus berlatih secara teratur dalam menafsirkan peta

(eias Xll SMA Smt. Gasal
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Persyaratan oblektif ialah semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh peta yang akan dibaca
sehingga pembaca mudah memperoleh informasi yang benar. Persyaratan tersebut antara
lain :

1) Peta memuat data baru.

2) Peta dibuat oleh badan yang berkompeten dalam pembuatan peta

Klasifikasi data, tabulasi dan membuat grafik
Data dapat diartikan sebagai himpunan fakta, angka, huruf, kata, grafik atau lambang-lambang
yang menyatakan suatu gagasan, objek, kondisi atau situasi tentang sesuatu. Data merupakan

bahan baku informasi. Beberapa komponen data yang perlu diperhatikan dalam suatu konsep

untuk mendapatkan informasi, yaitu spesiflkasi data, penyimpulan data, pengolahan data,
penyebaran data dan penerapan data. Setelah melaksanakan pengumpulan data, data yang

terkumpul kemudian dilakukan klasifikasidata misal, angka rata-rata, modus, dll. Kemudian data
dimasukkan ke dalam grafik maupun diagram (batang atau lingkaran).

Contoh grafik garis :

fr
\. 1\
r it.
\l l

'l

Grafik ada2macam.
1. Grafik histograf (berbentuk balok)

+s trb (irF * ffi xqdr &Y
l.M rul srl1drffi l.le k lll

2. Grafik piegraf (berbentuk lingkaran)

Membuat peta tematik dengan menggunakan simbol
Tiga macam srrnbol untuk membuat peta yaitu .

I
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Simbol titik, digunakan untuk menggambarkan penyebaran berbagai

fenomena di permukaan bumi. Simbol titik terbagi menjadi 2 bagian
yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif
Pembuatan peta dot (titik) sebaiknya memperhatikan hal-halberikut:
1) Fenomena yang digambarkan hanya 1 variasisaja
2) Besar kecilnya nilai dan interval dot harus ditetapkan.

3) Penempatan simbol titik harus sesuai dengan kenyataan di

lapangan.

b Simbol garis digunakan untuk m"mperiihutkan karakter
fenomena terutama yang bersifat kualitatif. Simbol garis
juga dapat menggambarkan jumlah/kuantitas suatu
fenomena tertentu. Dalam penggambarannya digunakan
isopleths, yaitu garis-garis di peta yang menghubungkan

tempat-tempat dengan nilai densitas atau nilai distribusi
yang sama.

Contoh isopleth :

1) lsoterm, garis-garis di peta yang menghubungkan -;;-'"1,'JJL;JI",:I1';fil,;ItrX3
tempattempat yang memiliki nilai temperatur udara rBnNr'ir ,*
yang sama.

2) lsobar, garis-garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki nilaitekanan

udara yang sama

3) lsohyet, garis-garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki nilai curah

hujan yang sama.

4) lsohypse, garis-garis di peta

ketinggian daerah yang sama.

yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki nilai

c. Sirnbol area, digunakan untuk mewakili suatu area dengan

simbol yang mencakup kawasan luasan tertentu, misalnya

daerah rawa, hutan, padang pasir, dan lain-lain.

Membuat peta berdasarkan data koordinat dengan sistem
proyeksi peta

Proyeksi peta adalah suatu sistem yang menghubungkan antara posisi titik-titik di muka bumi

dengan peta. Sistem proyeksr inilah yang merupakan kegiatan memindah ruang muka bumi ke

bidang datar atau memindahkan dari bentuk bola ke bidang datar.

Suatu peta yang benar harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut .

a Bentuk daerah yang digambarkan pada peta harus sama dengan yang di lapangan (conform).

b Jarak yang dibuat di peia harus sebanding dengan jarak yang sebenarnya di lapangan (equidistance).

c Luas daerah yang digambarkan di peta harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan
(equivalent)

Berdasarkan proyeksinya, peta dibedakan menjadi 4 bentuk bidang yaitu :
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Proyeksi silinder (tabung) adalah proyeksi peta yang diperoleh

dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada silinder.

Pada proyeksi silinder, semua garts bulur tampak sejaiar dan tidak

bersatu di kutub. Akibatnya wilayah-wrlayah kLrtub tampak besar

secara tidak proporstonal dt Peta

Proyeksr zenital adalah proyeksi peta yang didapat dari

memproyeksi globe pada bidang datar Proveksi rni paling baik

untuk menggambarkan daerah sekitar ekuator

Proyeksi zenital dibagi menladi tiga yartu

a. Proyeksi zenital yang menyrnggung kutub

b. Proyeksizenital yang menyinggung ekuator

c. Proyeksi zenrtal yang menyinggung antara kutub dan ekuator'

Proyeksi kerucut adalah suatu proyeksi yang drdapat dari

memproyeksikan globe pada sebuah kerucui. Garis Iintang dan

garis bujur diproyeksikan ke permukaan kerucut tersebut

Proyeksi unik (unlque) adalah suatu cara memproyeksikan bumi

yang lengkung menuju bidang datar dari hasil pengembangan para

ahli.

Contoh proyeksi unik

a) ProyeksihomolografikMollweide
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c) Proyeksi Eckart lV

':,i

6. Media peta dasar dan Peta tematik i
Manfaat peta i
a. Menun.lukkan lokasi pada permukaan bumi. i

{

b Menggambarkan luas dan bentuk berbagaifenomena i
c Menentukan arah dan iarak berbagai tempat

d Menunjukkan kettnggtan serta kenriringan lereng.

e Menyalikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami

f Melukiskan luas dan Pola.

g Memungkinkan pengambrlan kesimpulan daridata atau informasi yang tersaji.

h Memperlihatkan gerak perubahan dan prediksi dari pertukaran barang-barang, arus produksi,

dan sebagainya.

1) peta dasar adalah peta yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta selanjutnya.

pada prinsrpnya, peta dasar yang digunakan adalah peta topografi. Peta topografi adalah jenis

peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi, serta dimensinya.

Peta topografi yang lengkap harus memuat hal-hal berikut

a Skala

b. Nomor lembar peta berikut nama geografinya

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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c Deklrnas

d Posisi suaru lembar peta terhadap lembar peta lainnya

e Garis ,ontt.r

f Relref. drainase, serta kultur
g Legendai keterangan

Dalam peta topografi, relief suatu daerah dapat digambarkan melalui 4 cara yaitu dengan garis

kontur,'r/arna bayangan dan garis putus-putus.

Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan garis kontur
yaitu

a. Ketinggian suatu tempat dapat diketahui.
b Jarak sesungguhnya di iapangan dapat dikeiahui.
c Tingkat kecuraman (tereng) dapat diketahui.
Sifat penting dari garis Kontur adalah :

a. Semua titik dalam garis kontur memiliki ketinggian yang sama.
b Garis kontur memisahkan semua iitik-titik yang lebih tinggi dari

semua titik-t,tik yang lebih rendah.

/."

I

Garis kontur tidak mungkin berpotongan dengan garis kontur
lainnya

Garis kontur tak mungkin bercabang
Garis kontur yang bergerigi nrenunlukkan adanya suatu depresi.

Garis kontlir yang melingkar/nrenutup dalam batas peia.

rnenunlukkan suatu bukii
2) Peta tematik, adalah peta yang memperlihatkan data, baik secara kuantrtatif maupun kualitatif

dari unsur-unsur yang spesifik.

Menggambar peta dengan sistem petak/dam/grid
Langkah-langkah dalam membuat peta dengan sistem Darn

adalah .

a. Menentukan daerah yang akan digambar.

b. Menentukan besar peta yang akan digambar.
c Mengukur peta yang akan diperkecil.
d. Membuat peiak-petak pada peta aslidan pada kertas

yang akan drgunakan untuk menggambar
e lVlenggambar peta berdasarkan peta asli.

Kegratan memperbesar/memperkecil peta nrengakibatkan
skala peta berubah Skala peta yang baru dapat dicari dengan
menggunakan rLrmLrs

Jarak pada peia baru = (penyebut skala peta awal/penyebut
skala peta baru; x larak pada peta awal

Cara lain untuk membuat ganrbar peta .

a Fotografrs yartu dengan rnenggunakan alat kamera (foto)

b. Pantografis, yaitu dengan menggunakan alat pantograf

c Map Ograph, yaitu dengan menggunakan teknologi
penyinaran

Skala peta dan cara menentukan skala peta

Skala peta adalah angka yang menunlukkan perbandingan jarak dipeta dengan jarak sebenarnya di

perm.ukaan bumi Misalnya, dalam peta tercantum skala'1 7.000 000 berarirtiap jarak 1 cm pada

peta sama dengan jarak 7.000.000 cm di lapangan. Skala dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1. Skala angka/skala pecahan

Contohnya seperti 1 1000 yang berarti 1 cm di peta sama dengan 1000 cm jarak aslinya di

dunia nyata

Skala satuan/inchi
Misalnya seperti '1 inchi to 5 miles dengan arti 1 inchi di peta adalah sama dengan 5 mil pada
jarak sebenarnya.
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Skala Garis/grafik

Skala garis menampilkan suatu garis dengan beberapa satuan jarak yang menyatakan suatu

larak pada tiap satuan jarak yang ada

Langkah-langkah menentukan skala :

1 Membandingkan titik-titik di peta dengan titik-titik di lapangan

Contoh JarakA- B dr peta 10 cm lalu jarakA- B dilapangan drukurternyata jaraknya 10 km

jadi sl<alanya '10 cm 1 000 000 cm atau 1 100 CCC

2 Membandingkan dengan peta lain atau potret udara yang sudah aCa skalanya untuk kenampakan

yang sama.

Misainya jarak A - B : 10 cm tapi skalanya tidak ada lalu krta bancrirgkan dengan .1arak A - B

pada peta lain berskala'1 .50.00Cternyata jarakA- B = 20 c;-n

10xX =20x50000 X =

10xX =1000.000 X =

Jadiskala peta adalah 1 : '100.000.

Memperhitungkan selisih derayat lintang dan bujur.

Kita telah mengetahui bahwa 1o = 111 km

Hal rni berarti60'= 111 km

I frAe, ^.-r'

*
I t-l

1 CC CCC

4oa 22'

Aoa 20'

Misalkan larak A - B pada peta = i 0 cm, maka jarak sebenarnya adalah:

40" 22'* 4ao 20'= 2'pa,Jahal 1'= 60'= 111 km

x 111 km = 3,7 km, berarti 10 cm tersebut sama dengan 370.000 cm di lapangan

sehingga skalanya,t -# = 1 : 37.000

Untuk peta topografi di lndonesia berlaku rumus :

I
Ci = 2.000 

x penyebut skala

Ci = contour interval, artinya jarak antara suatu kontur dengan kontur berikutnya

Contoh Ci = 25 cm

1

25 =2!oo'x
9. Cara mencari informasi geografi dalam atlas dan globe

Atlas adalah berupa buku yang berisi macam-macam peta, dan dilengkapi dengan diagram gambar,

data statistik dan uraian penjelasannya.

Unsur-unsur atlas menurut tlmu kartografi :

a. Judul

b Daftar rsi.

c.. 'Legenda dan singkatan penting.

, 
-d. Kata pengantar.

e. Data keterangan mengenai negara, benua dan pulau secara lengkap dan terperinci

f; ,lnformasitentang penduduk, hasiltambang, perhubungan, flora, fauna, industri, hasil bumi,

pariwista, arus laut, curah hujan, suhu, arah angin dan sebagainya.

g Keterangan tentang tahun penerbitan, nama penerbit, penggambar dan pencetak.

h. Keterangan tentang tata surya, peta langlt, peredaran bumi, bulan, gerhana dan sebagainya.

aL

bU

X =50000

Jadiskalanyal:50.000t.

;
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Jenrs atlas

1) Atlas nasional

2) Atlas dunia

3) Atlas semesta.

Fungsi atlas

a. Sumber ilmu pengeiahuan.

b. Alat perencana dan pelaksanaan pembangunan

c Sumber data geografi, misal letak kota, letak sungai dan lain-lain.
Daftar indeks pada atlas berguna untuk menentukan tempat yang ingin diketahui dalam atlas
Globe adalah sebuah bentuk tiruan bola bumi.

Penggunaan globe sebagai alat peraga berguna untuk :

1. Menunjukkan bentuk bumi yang sederhana
2. Menunjukkan sistem garis lintang dan garis bujur
3. Melihat gambar permukaan bumi secara utuh

4. Memperagakan gerak rotasibumi
5. Memperagakan terjadinya siang dan malam
Pengertian tentang garis lintang dan garis bujur:
1 Garis bujur digunakan sebagar dasar untuk menentukan perbedaan waktu. Setiap jarak 15

derajat menunjukkan selisih 1 jam

2. Garis lintang untuk menentukan perbedaan iklim atau pergantian musim.
3 Garis lintang dan bujur secara bersama untuk menentukan letak kedudukan suatu tempat.
4 Garis lintang dan bujur untuk mengetahui Iuas suatu daerah. Di daerah ekuator berlaku ketentuan

bahwa 1 derajat = 111 knr.

'#t fl-a

:; Kegiatan Kormpetemsi 2 ,._ 
o"- --

s-. '--.,---,- -Ail i t

r Kegiatan Kompetensi lndiv'idu
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,

I i 1. Jarak kota A - B dalam peta adalah 5 cm.
1 Peta tersebut memrliki skala 1.
:i 2.000.000. Maka jarak sesungguhnya
: antara kota A - B adalah ....

d. 25 km

e 250 km

2. Penentuan arah dengan menggunakan

kompas adalah dengan model

a Medan d. Vertikal

b. Azimuth e. Magnetik

c Horizontal

3. Perhatikan pernyataan di bawah ini :

1) Kenampakan pokok

2) Legenda

3) lnset

4) Jarak

5) Arah

6) Lokasi

7) Ketinggian

8) Lettering

GloOrafi KelasXll SMA Smt Gasal

d atau e di depan jawaban yang benar!

Faktor-faktor yang dapat dibaca pada peta

ditunjukkan oleh....
a. 1,2,3,4,6 d. 2,4,5,6,7
b. 1. 3 5, 7, 8 e. 2, 5,6,7, 8

c. 1, 4, 5.6,7

Didaerah ekuator berlaku ketentuan bahwa 1

derajat sama dengan ....

a. 10 km

b 100 km

c. '1000 km

c 111 km

Kalau dua tempat berjarak = 10' maka jarak

sebenarnya adalah . .

a. 100 km

b. 99 km

a. 16 km

b. '18,6 km

c. 19,2 km

d. 121 km

e. 141 km

d. 1B km

e. '19,6 km

d. Lettering

e. Bearing

Menentukan kedudukan suatu tempat kita
berdiri di lapangan yang tidak diketahuidipeta,

dengan pertolongan dua titik yang telah
dikenali baik di peta maupun di lapangan

disebut....
a. Resection

b. lntersection

c. Azrmuth

i"__#15i
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Garis pada peta yang menghubungkan
<etrnogian yang sama disebut

a Garis astronomi d Garis kontur

b Garis lrntang e Garis ekuator

c Garis bujur

Menentukan suatu kenarnpakan yang tidak

ada dr peta, tetapi ada di lapangan dengan

menggunakan pertolongan dua tempat
yang dikenal, baik di lapangan maupun dr

peta dinamakan

a. Resection

b. Bearing

c lntersection

Semua persyaratan yang harus dipenuhi

oleh peta yang akan dibaca sehrngga
pembaca mudah memperolelr informasi
yang benar dinamakan dengan .

a. Persyaratansubjektrf

b Persyaratan objektif

c Persyaratan pembaca

d Persyaratan peta

e Persyaratan ikhtisar

Perhatikan pernyataan ini

1) Pembaca peta harus memiliki
pengetahuan dasar pera

Pembaca peta harus memiliki sikap

dan pandangan yang kritis

3) Pembaca peta harus nremiliki daya

imajrnasr yang kuat dan benar

::,.:' ..:, .,::. ,.:...,.. :.. :.-..a,;....,.. ;":;'ii:,*:"|*i..in"*;.1i!.it.;i*1i":*;;;i-i;;;:-:.

Persyaratan subjektif peta ditunjukkan

^44)AEa. t, z, J, a! J

b. 1,2,3, 4,6
c. 2,3,4,5,7

11. Himpunan fakta, angka, huruf, kata, grafik 
==-

lambang-lambang yang menyatakan s,::-
gagasan, objek, kondisi atau situasitenia-:
sesuatu disebut....
a. Modus

b. Mean

c. Data

ci. Median

e. lnformasi

12. Garis-garis di peta yang menghubungr=-
tempat-tempat yang memiliki nilai tekar:-
udara yang sama disebut
a. lsohyet d.

b. lsobar e. lsothermal

c. lsotherm

13 Kegiatan memindah ruang muka burr .=
brdang datar atau memindahkan dari be-:-.
bola ke bidang datar dinamakan ....
a. Piegraf peta d. lntersection pe::

b. Proyeksi peta e. Lettering peta

c. Resection peta

14 Proyeksi peta yang didapat dari memproye.::
globe pada bidang datar disebut ....

d. ,Azrmuth

e. lnset

a. Silinder

b. Kerucut

c. Zenilal

d. 2. 3,4, 5,6
e. 3,4,5,6.7

d. Unique

e. Conform

q

10

i,

l',

4) Pembaca peta harus mengetahui
cabang ilmu pengetahuan yang erat

kaitannya dengan masalah peta 15
5) Pembaca peta harus berlatih secara

teratur dalam menafsirkan peta

6) Feta memuat data barr-r

7) Peta dibuat oleh badan yang

berkompeien dalam pernbuatan peta

B. lsitah titik-titik di baurah ini dengan benar!
'1. Suatu lokasi dapat dibaca dengan cara paralel meridian yaitu . .

2 Menentukan kedudukan suatu tempat kita berdiri dr lapangan yang tidak diketahui dl pe:=

dengan pertolongan dua trtik yang telah drkenali baik dipeta maupun di lapangan disebut

3. Garis pada peta yang menghubungkan ketinggian yang sama adalah....

4. Semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh peta yang akan dibaca sehingga pemba-
mudah memperoleh informasi yang benar disebut dengan ....

5 Himpunan fakta, angka, huruf, kata grafik atau lambang-lambang yang menyatakan sua:-
gagasan, objek kondisi atau situasi tentang sesuatu disebut ....

6. Srmbol yang drgunakan untuk menggambarkan penyebaran berbagai fenomena di permukaa-

bumi adalah

Jenis peta yang memperlihatkan keada:-
bentuk, penyebaran roman muka bumi, se-=
dimensinya disebut ....

a. Peta umum d. Peta kadaster

b. Peta khusus e. Peta ikhtisar

c. Peta topografi

*
I
!
T

t.
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!_l 7. Garis-garis di peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki nilai temperatur udara

I Vang sama dinamakan .

i'. 
8. Suatu sistem yang menghubungkan antara posisititik-titik di muka bumi dengan peta dinamakan

l,i, 9. Proyeksi yang paling baik untuk menggambarkan daerah sekitar ekuator adalah ....
l:,
l- 10 Jenrs peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi, serta

i: dimensinya adalah ...

11. Peta yang memperlihatkan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari unsur-unsur

yang spesifik drsebut dengan ..

'12. Angka yang menunjukkan perbandingan larak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan

bumi disebut ..

13 BLrku yang berisi macam-macam peta dan dilengkapi dengan diagram gambar, data statistik

dan uraian penjelasannya disebut .

14 Bentuk tiruan bola bumi disebut

15 Garis bujur digunakan sebagai dasar untuk menentukan ....

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan dan jelaskan tiga macam simbol untuk membuat peta!

Jawab :

Jelaskan macam isoplethsl

Jawab .

Apakah yang dimaksud dengan proyeksi petal

Jswab

Sebutkan syarat proyeksr peta!

Jawab

Sebutkan dan lelaskan macam proyeksi!

Jawab :

Sebutkan Kelebihan garis konturl

Jelaskan macam skala!

Jawab :

Sebutkan fungsi atlas!

Jawab :

L Sebutkan manfaat globe sebagaialat peraga!

Jawab :

10 Jelaskan manfaat garis lintang dan bujur!

tl

ii,
!

' Kegiatan Kompetensi Kelompok

,.: 
1 Catatlah clata penduduk drdaerahmul

,,t.2. Gambarkan peta daerah tempat tinggalmu lengkap dengan batas-batas desa!

I , 3. Masukkan data penduduk ke dalam peta dengan simbol area atau simbol titik!

Geografi Kelas Xll SMA Smt Gasal
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I A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!

Perbandingan antara ukuran peta dengan 8.
ukuran yang sebenarnya di permukaan
bumi disebut
a lndeks
b. Globe
c. Skala

Orang yang ahlr dalam pembuatan peta
adalah ..

a Topografi
b Kaftografer
c. Hidrografer

Pada peta tercantum skala 1:2.000 000
seandainya jarak kota A-B pada peta

tersebut '1'1 cm, maka larak yang
sebenarnya adalah . .

a 22km d 220 000 km
b 22 000 km e. 2.200 km
c. 220km

Peta asli ukuran 50 x 40 cm diubah
menjadi ukuran 200 x 160 cm. Jika skata
peta asli 1:1.000.000, maka skala peta
yang baru .. .

Semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh
peta yang akan dibaca sehingga pembaca
mudah memperoleh informasi yang benar .

d
A

d

Proyeksi
Legenda

Kartografi
Fluxiografer

d. 1 2500000
e '1 : 250 000

d. Lettering

e. Bearing

d. Azimuth

dinamakan dengan . ..
a Pei'syaratansubjektif
tl. Persyaratanobjektif
c. Persyaratanpernbaca
d Persyaratan peta

e. Persyaratanikhtisar

Perhatikan pernyataan ini

1) Pembaca peta harus
pengetahuan dasar peta

:,
li
i.
$,

|.
ir
y.

{:
:tl
r'.
il'

a

memiliki :,.

'::.

a 1 : 4.000.000
b. '1 : 25 000
c. '1 400 000

Menentukan kedudukan suatu tempat kita
berdiri di lapangan yang tidak diketahui
dr peta, dengan perlolongan dua tttrk yang
telah dikenali bark di peta maupun di
lapangan disebut
a. Resection
b. lntersection
c. Azimuth

Garis pada peta yang menghubungkan
ketinggran yang sama disebut ...

a Garis astronomi
b. Garis lintang
c Garis bujur
d. Garis kontur
e. Garis ekuator

Menentukan suatu kenampakan yang
tidak ada dipeta, tetapi ada dr tapangan
dengan menggunakan pertolongan dua
tempat yang dikenal, baik di lapangan
maupun dipeta dinamakan ....

10 Himpunan fakta, angka, huruf, kata, grafik atau
lambing-lambang yang menyatakan suatu
gagasan, objek kondisi atau situasitentang
sesuatu disebut .

a. Modus

b. Mean

c. Data

lsohypse
lsothermal

2) Pembaca peta harus memilikisikap dan
pandangan yang kritis
Pembaca peta harus memiliki daya
imajinasi yang kuat dan benar
Pembaca peta harus mengetahui cabang
ilmu pengetahuan yang erat kaitannya
dengan masalah peta

Pembaca peta harus berlatih. secara
teratur dalam menafsirkan peta

6) Peta memuat data baru
7) Peta dibuat oleh badan yang

berkompeten dalam pembuatan peta

Persyaratan sublektif peta ditunjukkan oleh
nomor....
a. 1,2,3,4, 5

b. 1,2,3,4,6
c. 2,3, 4, 5,7

d. Median

e. lnformasi

3)

4)

d. 2,3,4,5,6
e 3, 4, 5,6,7

a. Resection
b. Bearing

c. lntersection

Garis-garis di peta yang menghubungkan
tempat-tempat yang memillki nilai tekanan
udara yang sama disebut
a. lsohyet d.

b. lsobar e.

c. lsotherm

12. Kegiatan memindah ruang muka bumi ke
bidang datar atau memindahkan dari bentuk
bola ke bidang datar dinamakan ....
a. Piegraf peta d. lntersection peta
b. Proyeksi peta e. Lettering peta

c Resection peta

n
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e. lnset



Proyeksi peta yang didaPat
memproyekst globe pada bidang

d Leitering

e lnset

_n*:rl:lr'iil,irn-s-i'llM;iirkdl

terladinya siang dan4) Memperagakan.dari
datar

disebut

a. Silrnder

b. Kerucut

c Zenitai

d Unique

e Conform

'14 Jenis peta yang memperlihatkan keadaan

bentuk, penyebaran roman muka bumi,

serta dimenstnya disebut ...,

a Peta umum d. Peta kadaster

b Peta khusus e. Peta ikhtisar

c Peta topografr

15 Perhatikan pernyataan di bawah ini :

1) Semua iitik dalam garis kontur memiliki

ketinggian yang sama

2) Garis kontur memisahkan semua titik-

trtrk yang lebih tinggr dari semua titik-

titik yang lebrh rendah

3) Garis kontur trdak mungkin berpotongan

dengan garis kontur lainnya

4) Ketinggian suatu tempat dapat diketahui

5) Jarak sesungguhnya di lapangan dapat

diketahut

6) Tingkat kecuraman (lereng) dapat

diketahui

Kelebilran garis kontur ditunjukkan oleh

nomor..
^14d. I, L,

b. 2,3,
c 34
Buku yang berisi macanr-rlacam peta, dan

dilengkapi dengan diagram gambar. data

statistrk dai: uraian penJelasannya
dinamakan

a. Buku peta

b Atlas

c Legencia

17 Garis bujur digunakan sebagai dasar untuk

nrenentukan ..

a Perbedaan iklim

b Perbedaan musim

c. Perbedaan waktu

d. Letak suatu daerah

e. Luas suatu daerah

Perhatikan pernyataan di bawah ini

1) Menunjukkan sistem garts lintang dan

garis bujur

2) Melihat gambar permukaan bumi

secara utuh

3) Merrrperagakan gerak rotasi bumi

malam

5) Sumber ilmu pengetahuan

6) Alat perencana dan pelaksanaan
pembangunan

7) Sumber data geografi misal letak kota,

letak sungai dan lain-iain
Furngsi globe ditunjukkan dalam nomor ....

19. Gambaran konvensional dari permukaan bumi

yang diperkecil dalam bidang datar,
sebagaimana kenampakannya dari atas i
udara yang dilengkapi skala, mata angin dan

simbol-simbol disebut ....

a. Peta d. Ternatik

b. Atlas e. Sketsa bumi

c Globe

llmu yang mempelalari tentang peta i
dinarnakan ....

a. Seismografi d Oceanografi l:
b. Karlografi e. Koreografi i
c. Geografl

a. 1,2,3,4
b. 2,3,4,5
c. 3,4, 5,6

d. 4, 5,6,7
e. 2, 3,5,6

d. 4,

e. 2,

21. Orang yang ahli
disebut....
a. Kartograf
b. Sersmograf
c. Geographer

dalam bidang perpetaan

d. Oceanographer

e. Koreograf

Letak suatu tempat dalam hubungannya
dengan tempat lain disebut....
a Letak lokasi d. Lokasi
b Letak wilayah e. Lokasi relatif

c Lokasiabsolute

Perhaiikan pernyataan di bawah ini :

1) Menrperlihatkan ukuran, karena melalui
peta dapat diukur luas daerah dan jarak-

larak dr atas permukaan bumt.

2) Memperlihatkan atau menggambarkan
bentuk-bentuk permukaan bumi sehinga

dimensi dapat terlihat dalam peta.

3) Menyajikan data tentang potensi suatu

daerah.
4) Mengkomunikasikaninformasiruang.
5) Sumber ilmu pengetahuan

6) Alat perencana dan pelaksanaan
pembangunan

7) Sumber data geografi, misal letak kota,

letak sungai dan lain-lain
Fungsi dan tuluan peta ditunjukkan oleh

nomor....
a. 1,2,3,4
b. 2,3,4,5
c. J,4, 5, O

3 d.45,6
4 e 1.4.5
5

22

23

to

1B

5,6,7
3, 4,7
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i 24 Peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara 25. Peta yang memiliki skala 1:'100 s/d 1:5.000

atau orto foto yang dilengkapi garis kontur, disebut .

nama dan legenda dinamakan ....

a Peta garis d. Peta umum

b. Peta foto

c. Peta kadaster

e. Peta khusus

a. Peta garrs

b. Peta skala geografis

c. Peta skala sedang

d. Peta kadaster
e. Peta skala kecil

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Gambaran konvensionaldari permukaan bumiyang diperkecildalam bidang datar, sebagaimana

kenampakannya dari atas udara yang dilengkapi skala, mata angin dan simbol-simbol disebut

Orrnn yang ahlidalam bidang perpetaan disebut....

Peta yang dihasilkan darr mozaik foto udara atau orto foto yang dilengkapi garis kontur, nama

dan legenda dinamakan . ..

Peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu dipermukaan bumidisebut....

Jenis peta yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi, serta

drmensinya adalah ,

Peta yang memperlihatkan data, baik secara kuantrtatif maupun kualitatif dari unsur-unsur

yang spesifik disebut dengan ...

Angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan

bumi disebut ....

Buku yang berisi macam-macam peta, dan dilengkapidengan diagram gambar, data statistik

dan uraian penjelasannya disebut ....

9. Bentuk tiruan bola bumidisebut....

10. Garis bujur digunakan sebagai dasar untuk menentukan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian dari peta!

Jawab

Sebutkan unsur-unsur kelengkapan peta!

Jawab

2.

aJ.

4.

5

6

7.

I

i' c.
{,
$'

sx.
I
I.,

l,
i
1"
t
I

!
i
l,
i.
;l
i
{'
1

!ir
.l; .

Apakah yang dimaksud dengan proyeksi peta?

Jawab

Sebutkan dan lelaskan macam proyeksil

Jawab :

Sebutkan kelebihan garis kontur!

Jawab :

Nilai Catatan
Catatan

Guru Orang tua

a"ogr;n Kelas Xll $LttA imt. Gasat
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Mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan

,..':,:..|:lln-r:.r*j'.*;;L:i',]i:ii,.l.:l,rll

1.3. Menganalisis lokasi industri dan pertanian dengan memanfaatan peta

lndustri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan keterampilan

dan ketekunan kerja (bahasa lnggris : industrious) dan penggunaan alat-

alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai

dasarnya. Maka industri utnumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya

dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan

dengan bumi, yaitu sesudah pertarriarr, perkebunan dan pertambangan yang

berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari

tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.
:.llt\ ,:{.. ; ,.

-;;ft-. r:,. ri
' " .. .!i:r. .. .!j
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lndustriadalah bagian dari proses produksi, yaitu mengolah bahan

mentah menjadi bahan baku atau bahan baku menjadi barang jadi,

sehrngga menjadi barang yang bernilai bagimasyarakat.
- Bahan mentah adalah bahan yang diperoleh dari sumber daya

alam yang akan dimanfaatkan dalam usaha industri. Contoh : getah

karet untuk industri ban.

- Bahan baku adalah bahan mentah yang sudah diolah tetapi

belum menladi barang 1adi, misal getah karet menjadi karet remas.

Barang jadi acialah hasil industri yang sudah siap untuk dipakai oleii masyarakat. rrisalnya sepatu, I

ban mobrl dll
mekanik ataupun kimia, termasuk reparasi danPerindustrian adalah kegiatan industri secara

assembling ( perakitan).

Keuntungan industrialisasi :

a Memperbesar kegunaan bahan mentah.

b Memperluas lapangan pekerjaan

c Menambah penghasilan penduduk sehingga menambah kenrakmuran

d Mengurangi ketergantungan lndonesia pada luar negeri

e Mendorong kemajuan iptek.
k;:1..'tf t .a 
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f. Menghasilkan aneka barang yang diperlukan oleh masyarakat

g Menambah devisa negara.

h. Kegiatan ekonomimenladi lebih leluasa.

Dampak negatif pembangunan industri antara latn :

a. Lahan pertanian menjadisemakin berkurang luasnya.

b. Tanah permukaan yang subur menjadi hilang

c. Cara hidup masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif.

d. Lingkungantercemar/limbah industri.

Faktor pendukung industri dapat berjalan lancar:

a. Untuk industri yang bersifat padat modal, faktor pendukung utama industri ini ialah modal

(uang, alat dan perlengkapan) dan bahan baku.

b. Untuk industri yang bersifat padat karya, faktor pendukung utama industri ini ialah jumlah

tenaga kerja dan tersedianya bahan baku.

Faktor penghambat usaha industri :

a. Pemasaran yang kurang lancar karena persaingan

b. Barang yang disediakan tidak sesuai dengan selera konsurnen.

c. Modal relatif kurang lancar.

d. Bahan baku untuk jenis barang tertentu sangat bergantung kepada impor dari negara lain.

e. Sarana prasarana belum merata.

f. Tenaga ahli dan terampil yang terbatas.

$j lain atau yang disediakan oleh industri lain.

{.i 3 lndustri fasilitatifi rndustrijasa merupakan aktivitas ekonomi

fi yang menjual jasa untuk kepentingan orang lain Contoh:

$., perdagangan,perbankan,transportasi,danlain-lain.

$,i Berdasarkan hasil produksi . rndustri berat dan industri ringan.

{.i, Berdasarkan lokasi incjustri berorientasi pada pasar tenaga kerja

i dan letak bahan baku
I

[..; 
Jenis-jenis rndustri di lndonesia .

}:r l. lndustri Pengolahan Pangan 7 . lndustri pengolahan karet

l;.i 2 lndustriTekstil 8. lndustri barang galian bukan logam

H 
g lndustribarang kulit 9. lndustribaja/pengolahan logam

l, a lndustri pengolahan kayu '10. lndustri peralatan

j; S lndustripengolahan kertas 11. lndustripertambangan

*:6 lndustri kimia farmasi 12. lndustriparivrisata

fl. Pencanangan pariwrsata lndonesia dimulai sejak tahun 1991. Tahun 199'1 dinyatakan sebagaitahun

! " 
kunjungan ke lndonesia atau "visit lndonesia year 1991". Tema pariwisata lndonesia tahun 2006 adalah

i "ultimate diversity"

nurut'jenisnya ada 3 macam yaitu :

lndustriEkstraktif
Adalah industri yang mengambil bahan bakunya langsung dari alam.

Macamnya :

a. lndustri manufaktur adalah industriyang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang dapat

dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi bahan setengah jadi yang akan digunakan

oleh industri lain

b. lndustri reproduktif adalah industri yang mengambil bahan baku dari hasil alam, tetapi selalu

menggantikembalisetelah mengambilnya. Contoh: pertanian, perkebunan, perikanan

lndustrtnonekstraktif,mengambllbahanbakudaritempatffi

ii. Me

1,, 1.!

t.

si
!.i

I
I,l
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Program saptapesona

1 Keamanan

2. Ketertiban

3. Kebersihan

4 Keselukan

Empat unsur kenangan :

- Akomodasi nyaman, bersih dan pelayanan yang memuaskan
- Makanan khas daerah yang lezat dan menarik
- Atraksi kebudayaaan yang mempesona

- Crnderamata yang menawan dan harganya terjangi.iau.

Objek wisata dibagi menjadi :

1. Objek alam (pantai, taman laut, pemandangan aiam ialnnya)

2. Objek budaya (hasil seni : tarian, hasil kerajinan cill)

5 Keindahan

6 Keramahtamahan

7 Kenangan

..nrtsd. : ! isrn]r, rr.! iln. di.r 6lira.arxtll

{sYFI*q

C.

Penentuan lokasi industri mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Dekat dengan bahan baku

lndustri harus didirikan dekat bahan baku jika .

- Bahan baku mudah rusak
- Pengangkutan barang ladi lebih murah lika dibanding pengangkutan bahan baku
- Bahan baku lebrh berat daripada produk yang dihasilkan

Macam bahan baku ditinlau dari asalnya :

a. Balran baku yang berasaldari barang galian, misal : emas, perak, dan lain-lain

b. Bahan baku berasal dari barang setengah jadi

c. Bahan baku berasal dari hasil pertqnian

d. Bahan baku berasaldarialam
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji bahan baku :

a. Jenis bahan baku atau barang setengah jadi

b Jumlah dan kualitas bahan baku

c. Persebaran asal bahan baku

d Potensi bahan baku untuk masa yang akan aatanc

2. Dekat dengan pasar

lndustn berlokasi dekat dengan pasar lika
a Produksi yang cihasrlkan lebrh berat dibandingxan dengan bahan baku
b Bahan baku yang drgunakan tidak mudah rusak

c. Wrlayah pasar luas

d Produksryang dihasilkan lebih mudah rusak setelah pengolahan

e Gengsi lebih dipentingkan, misalindustri periklanan

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat permintaan terhadap barang hasil produksi

a Penduduk

b Pendapatan

c. Karakteristikkonsumen
d. Persarngan produsen dalam mencari pasar konsumen

e. Permintaan untuk masa yang akan datang

Dekat dengan sumber tenaga

Sumbertenaga di dalam industri meliputi :

it,,

1:..

ii:

4,.

J

a. Tenaga hewan

b. Tenaga angin

c. Tenaga air

d. Tenaga pares bumi

e. Tenaga panas matahari

f. Tenaga uap

g Tenaga lisirik

Gecgrafi Kelas Xil SMA Smt. Gasal
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Dekat dengan sumber tenaga kerja

Contoh industridengan orientasitenaga kerla antara lain :

- Perusahaan batik kerrs lokasi di Solo karena mudah rnendapat tenaga kerja yang ahli dalam

brdang membatik

- Pabrik lamu air mancur lokasinya di Wonogiri

- lndustri mebel di Jepara
,i Peraturan pemerintah no 51 tahun 1993tentang pelaksanaan analisis mengenaidampak Iingkungan l1

, (AMDAL) Peraturan ini menjelaskan bahwa pendirian industriyang mungkin mempunyai dampak terhadap |,
;? r:-^r...-^^- h^-,,^ *^r^t.,,tzan +nlaal-r linnlzr rnnan l-.lacil lalcch Iinalzr rnnen dilttanaken rl:l=m nenvaii:n .ij:; lingkungan harus melakukan telaah lingkungan. Hasiltelaah lingkungan dituangkan daiam penyajian

'l informasi lingkungan (PlL).

A,tR Jla

Kegiie.tan Kompetensi 1
i i iS; ;: .. . ",j{i {-,"
Kegiatan Kompetensi lndividu
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

I Proses mengolah bahan mentah menjadi

bahan baku atau bahan baku menladi

barang jadi, sehingga menjadi barang yang

bernilai bagi masyarakat dtsebut dengan

Dampak negatif pembangunan industri

ditunjuKkan pada nomor ....
a. 1,2, 3, 4
b. 2,3,4,5
c 3,4 5 6

4, 5,6,7
3, 4,6,7

d
o

2. Bahan yang diperoleh dari sumber daya

alam yang akan dimanfaatkan dalam usaha

rndustridinamakan . ..

a. Bahan mentah

b. Bahan baku

c. Bahan pokok

d Bahan industri

e Bahan produksi

Karet renras merupakan contoh dari

a. Bahan mentah

b Bahan baku

c Barang ladi
d. Bahan industri

e. Bahan produksi

Perhatikan pernyataan di bawah ini :

1 Memper ces:r kegunaan bahan

rnentah

Memperluas lapangan pekerjaan

Lahan pertanian menjadi semakin

berkurang luasnya

Tanah permukaan yang subur menjadi

hilang

Cara hidup masyarakat berubah
menjadi lebih konsumtif

Lingkungan tercemar/limbah industri

Menambah penghasilan penduduk,

sehingga menambah kemakmuran

d Drstribusi 5

e Pengolahan

7.

lndustri yang mengambtl bahan bakunya

langsung dari alam dinamakan ....

a. Industriekstraktif
b lndustrimanufaktur
c. lndustrireproduktif
d lndustri non ekstraktif
e. lndustrifasrlitatif/industrtjasa

Program yang dicanangkan pemerintah

dalam rangka peningkatan pariwisata adalah

lntensifikasi
Transmigrasi
Saptapesona
Ekstensif ikasi
ldentifikasi

Perhatikan pernyataan berikut :

1) Jenis bahan baku atau barang setengah
jadi

Jumlah dan kualitas bahan baku

Persebaran asal bahan baku

Potensi bahan baku untuk masa Yang
akan datang
Bairan baku mudah rusak

Pengangkutan barang ladi lebih murah

lika drbanding pengangkutan bahan baku

Bahan baku lebih berat daripada produk

yang dihasilkan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
mengkajibahan baku ditunjukkan pada nomor

1,2,3,4 3, 5,6, 7

3,4,5,6 2,3,4,5
4, 5,6, 7

a. Produksi

b Konsumsi

c lndustri

l

a.

b.

C.

d

2)

3)

4)

5)

6)

I

b.

7.
a

b
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9. Peraturan pemerintah no. 51 tahun 1993

berisi mengenai ..

a. Tata tertib perindustrian di lndonesia

b. Pembangunan kawasan industri

c. Penyuluhanpeternakan

d. Pelaksanaan analrsis mengenai dampak
lingxungan

e. Pemberian kredit pertanian

'10. lndustri yang mengolah bahan baku menjadi

barang ladi yang dapat dipergunakan dalam

kehidupan sehari-hari atau menjadi bahan

setengah jadi yang akan digunakan oleh

industri lain disebut ....

a. lndustrimanufaktur
b lndustrireproduktif
c. lndustn non ekstraktif
d. lndustrifasilitatif
e. lndustrijasa

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. Proses mengolah bahan mentah menladi bahan baku atau bahan baku menjadibarang jadi,

sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat drseblrt. ..

2. Bahan mentah yang sudah diolah tetapi belum menjadi barang jadidinamakan ...

3 Untuk industri yang bersifat padat modal, faktor pendukung utama industri ialah ....

4. lndustriyang mengambilbahan baku darrhasilalam, tetapiselalu menggantikembalisetelah
mengambilnya dinamakan ....

5 Tema pariwrsata lndonesia tahun 2006 adalah .

6. Pendirian industri yang mungkin mempunyai dampak terhadap lingkungan harus melakukan
telaah lingkungan. Hasil telaah lingkungan dituangkan dalam ....

7. lndustriyang mengambil bahan bakunya langsung darialam dinamakan ....

B. Untuk industriyang bersifat padat karya, faktor pendukung utama industriiniialah ....

9. Program pariwisata yang dicanangkan pemerintah adalah

10. Yang dimaksud industri fasrlrtatrf adalan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1 Sebutkankeuntungandariprosesindustrralisasii
l:rrlah

Jelaskan faktor penghambat usaha industril

Jawab

Perhatikan pernyataan di bawah ini 
"

1) Wilayah pasar luas

2) Penduduk

3) Pendapatan

4) Karakteristikkonsumen
5) Persaingan produsen dalam mencari

pasar konsumen

6) Permintaan untuk masa yang akan

datang

7) Produksiyangberkualitas
Faktoryang berpengaruh terhadap tingkat
permintaan terhadap barang hasil produksi

ditunjukkan oleh nomor. .

a. 1,4,5,6
b. 2,4,6,7
c. 3, 5,6, 7

d. 2,3,4,5
e 4,5,6,7

B.

C.

Sebutkan dan jelaskan macam rndustri menurut jenisnya!

Jawab .

Sebutkan isi dari program saptapesona!

Jawab :

Jelaskan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat permintaan terhadap barang hasil produksi!

Jawab

Kegiatan Kompetensi Kelompok
Buatlah kliping mengenai jenis-jenis industri di lndonesia!

rri:]jr:!:;l!rrii.i:,1ii{.ri!,;r:r':ri'ii..i,1i}:-*:;1ria.rrr,l..i, r.r:l
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{f Aglomerasi rndustri adalah pemusatan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan agar

j,,i Oengotanannya dapat optimal. Gejala aglomerasi industri disebabkan karena hal-hal berikut :

't:i 1 Darccinnan indr retri rrcnn comalrin hahat rlan comakin hanrr=k

1.:i 3 Peningkatan produktivitas hasil industri dan mutu tndustri

ii q Pemberran kemudahan bagikegiatan industri

*:.i S. Kemudahan kontrol dalam hubungan tenaga kerja, bahan baku dan pemasaran

i* O Persiapan menyongsong perdagangan bebas di kawasan asia pasifik yang dimulai tahun 2020

ii Z Pemerataan lokasi industri sesuai dengan jumlah secara tepat dan berdaya guna serta menyediakan

f.l fasilitas kegiatan industri yang berwawasan lingkungan

ili Faktor keberhasilan proses aglomerasi (pemusatan) industri :

i,i - Teknologilingkungan - SDM

it - Produktivitas
;l - Modat
: i Tr,,^t;^*^ r^t.^^t^

- Menjemen dan lain-lain

i.; Dualisme teknologi adalah suatu keadaan dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang menggunakan
1: !^f-^;r- i^- ^-^^^i^^^; ^-^L,1.^i,,^^^ aaaaa[ t\^.h^/.{^ Aanaan l.araL+aria+ilzntta

|; tgf n 
i1 

da n orga.n isasi_ p.ro.d uksi 
.y? 

n.g .3n9lt berbed a den ga n karakteristi knya

;; t. Kawasan Industri (industrialestate)
Kawasan industri adalah daerah yang khusus disediakan pemeqintah pusat maupun daerah untuk

kegiatan industri

Tuyuan pembangunan kawasan industri .

a Mempercepatpertumbuhanindustri
b Memberikan kemudahan bagikegiatan industri

c. Mendorong kegratan industri supaya berlokasi di kawasan industri

d Menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan

Hak dan kewajiban pengusaha kawasan industri :

1. Perusahaan kawasan industri berhak memindahkan hak atau menyewakan bagian-bagian tanah

kawasan industri kepada perusahaan industriyang berlokasi di kawasan industrinya

2- Perusahaan kawasan industri berhak mendapat imbalan atau pendapatan darijasa mengelola

kawasan industri
3. Perusahaan kawasan industriberkewajiban membantu mengurus permintaan dan penyelesaian

Hak Guna Bangunan (HGB) bagi perusahaan industri yang berada di kawasan industri, sesuai

dengan ketentuan kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN)
4 Perusahaan kawasan industriwajib mematuhi ketentuan dalam rencana pengelolaan lingkungan

i serta rencana pemantauannya meliputi :

a. PembuatanAMDAL
' 6. Penataan lokasr industri sesuai dengan jenisnya
. s. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana kawasan

industri

d. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas pengolahan limbah industri

e. Pemberian bantuan kepada perusahaan yang berlokasi di kawasan itu dalam pengurusan

perizinannya

5. Perusahaan kawasan industri wajib membuat dan memberlakukan ketentuan tata tertib bagi

perusahaan industri yang berada di kawasannya
6. Perusahaan kawasan rndustri dan perusahaan industri waiib melaksanakan standar teknis

yang ditetapkarr menteri perindustrian

7 . Perusahaan kawasan industriwajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara

berkala kepada menteri perindustrian

:.n)r..,i'tjr,r,.t !
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Keputusan presiden no. 41 tahun 1996 tentang
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kawasan industri, di lndonesia beroperasi lima

kawasan industri milik pemerintah, yaitu :

1. PT. Jakarta lndustrial Estate Pulo Gadung (PT. JIEP) di Jakarta timur seluas 1.550 hektar

2. PT. Rungkut IndustrialEstate Surabaya (PT. RIES)seluas 570 hektar

3 PT. Kawasan lndustri Cilacap di Jawa Tengah seluas 243 hektar

4. Kawasan industriMedan seluas 200 hektar

5. Kawasan industri Makasar (Sulsel) seluas 224 heklar

Kawasan Berikat (bounded zone)
Kawasan berikat merupakan kawasan pengolahan untuk ekspor. Kawasan berikat adalah kawasan

yang terletak di dalam daerah pabean, tetapi memiliki peraturan dan tata cara pemasukan barang

yang berbeda dengan cara pemasukan barang ke daerah pabean biasa. Hal itu terjadi karena sifat I

pemasukan barang ke kawasan tersebut bersifat sementara.

Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan produk (komoditas

perdagangan) yang berasal dari luar negeri sebelum barang tersebut dipasarkan, untuk menyimpan

mengolah mengemas komoditas yang berasal dari dalam negeri untuk tujuan ekspor.

Kawasan berikat lndonesia dikelola oleh sebuah perusahaan perseroan milik negara dengan nama

PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara.

Relokasi lndustri
Relokasilndustriyaitu pemindahan industridari negara maju ke negara berkembang.

Alasan relokasi industri :

a. Mencariupah buruh yang lebih murah

b Mengurangi tingkat polusiatau pencemaran di negara maju

c. Mencari tenaga kerja yang sesuai di negara yang ditu.lu

d. Memperbesar dan memperluas usaha industri

e Memperluaspemasaranhasilindustri
Keuntungan relokasi industri bagi negara yang dituju :

a Menambah dan memperluas lapangan pekerjaan

b Menambah pendapatan negara dari sektor palak

c Alih teknologidari negara maju

d Permodalan langsung dari negara yang memindahkan industri

Beberapa negara yang merelokasiindustrinya dilndonesia yaitu :

1. IPTN atau sekarang PT Dirgantara lndonesia bekerjasama dengan perusahaan penerbangan

CASA Spanyol membuat pesawat dan suku cadang pesawat

2. PT Dirgantara lndonesia bekerja sama dengan Jerman merencanakan membuat produksi

bersama pesawat MMB dan denganAmerika Serikat bekerja sama memproduksikomponen
pesawat Boeing

3. Proyek peleburan bijialuminium diproyekAsahan bekerja sama dengan Jepang

4. PT Sanyo, Toyota, dan Honda asal Jepang mendirikan pabrik elektronik di Batam (kep. Riau),

Cikarang (Jabar), dan Depok (Jabar)

2.

T*,.'',llt.,:,,,:.:.,,.,..:-.,
-,' .''. - ..Jr'

t

1;

].
I

1. Perta n ia n

a. Pertanian Rakyat

Pertanian rakyat yaitu pertanian yang diusahakan oleh rakyat, sifatnya sangat sederhana,

luas arealnya sempit (rata-rata kurang dari t hektar).

Penggunaan Iahan pertanian :

- Pertanian sawah irigasi berupa lahan sawah/tegal/ladang yang mendapat air hujan. Sawah

irigasi terdapai di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dataran rendah. Sawah irigasi tidak

bergantung pada keadaan musim karena sistem pengairan yang teratur.

- Pertanian sawah tadah hujan berupa lahan sawah/tegal/ladang yang mendapat air hujan,

terdapat di dataran tinggi, pegunungan dan daerah-daerah di atas DAS. Sawah tadah

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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hujan sangat tergantung pada musim, yaitu musim penghujan. Pada

- Diversifikasipertanian
- Mekanisasipertanian

- Bencana alam

musim kernarau

lahan sawah tadah hujan dibiarkan mengering.

Pertanian sawah pasang surut banyak diusahakan di rawa-rawa atau di daerah pantai

saat surut.

Sawah lebak merupakan pertanian sawah yang terdapat di tepi sungai besar. Secara

geografis sawah lebak terbagi menjadi dua yaitu : lebak dalam (lebak lebung) nyaris

sepanjang tahun terendam air, lebak tengahan & pematang dimanfaatkan untuk pertanian.

Usaha peningkatan produksi pangan :

- lntensifikasipertanian
- Ekstensifikasipertanian
Kendala usaha pertanian :

- lklim yang kurang baik

- Serangan hama

Pertanian Perkebunan/Perkebunan Rakyat

Macam perkebunan .

1) Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang drr-rsahakan oleh rakyat, banyak terdapat di

luar Jawa.

Ciri-ciri perkebunan rakyat :

a. Areal tidak begitu luas, hanya beberapa hektar

b. Dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga secara tradisional

c. Tidak membutuhkan modalbesar

d. Jenis tanaman, antara lain karet, kelapa, kopi, teh, lada, cengkih, dan tembakau

e. Hasil perkebunan rakyat untuk pasar dalam negeri

Terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa

2) Perkebunan besaradalah perkebunan yang diusahakan oleh badan-badan sebagai berikut:

a. Pemerintah dalam bentuk PPN (Perusahaan Perkebunan Negara)sekarang disebut

BUMN

b. Modalswasta nasionalyang menyewa tanah pemerintah

c. Modalasing bekerjasama dengan pemerintah

Sifat darr tujuan perkebunan besar .

- Mengusahakan secara besar-besaran, membutuhkan areal yang luas dan modalyang

besar

- Menggunakan sistem modern

- [/lenggunakan tenaga ahlidengan penelitian-penelitian ilmiah untuk memperoleh hasil

produksi maksimal

- Mengolah hasil produksi dengan menggunakan alat-alat dan mesin modern

- Memasarkan hasil produksi untuk perdagangan ekspor

Macam perkebunan besar .

Peternakan
Peternakan adalah usaha pemeliharaan hewan ternak oleh penduduk.

Jenislenis peternakan :

a. Peternakan hewan besar

Karet dimanfaatkan untuk ban mobil, perahu, alat-alat olahraga dan lain-lain

Tebu: gula. Terdapat di Jawa dan Sumatera

Tembakau. rokok, bahan baku obat terdapat di Sumut dan Jawa

Kopi, terdapat di Sumatera, Jawa dan Sulawesi

Kelapa untuk minyak goreng dan lain-lain

Kelapa sawit

Teh terdapat di Sumatera dan Jawa

2.

Sapi

Saprperah

Kerbau

Kuda

;I
iii.l:iiflllirliiq*qr;*ll,:r{i.
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b Peternakan hewan kecil

- Domba dan Kambtng

- Babi

- Anjing

c. Peternakan unggas

- Ayam

- Bebek dll

Usaha pengembangan peternakan didorong oleh faktor sebagat berikut .

a Pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan mendorong masyarakat

untuk meningkatkan gizidengan menambah menu daging dan susu.

b. Pendirian lembaga-lembaga penyelidikan penyakit hewan oleh pemerintah.

c Pendirian koperasi kredit usaha peternakan oleh pemerintah .

Kendala dalam pengembangan peternakan

1) Memerlukan biaya yang besar

2) Memerlukan penyuluhan karena kurang pengetahuan tentang pengobatan penyakit yang

berlangkit pada hewan iernak

3) Mewabahnya virus flu burung yang r'nenverang unggas

Usaha pemerintah mendukung sektor peiernakan

a. Mendirikan lembaga penyelidrkan penyakrt hewan dr bcgor. makasar dan medan.

b Mendirikan akademi teknologi kuiit (ATK) dt Yogyakarta

c. Mendirrkan fakultas peternakan dan keherr",anan pada berbagar universitas.

d. Mendirikan koperasi pengusaha ternak

e Memberikreditkepadapetaniternak

f. Memberi bantuan presiden (banpres) berupa pembibitan sapi unggul.

3, Perikanan

Perikanan adalah usaha pemeliharaan ikan dan penangkapannya oleh penduduk.

Faktor pendorong dikembangt(annya perikanan di lndonesia :

a Perairan laut yang dangkal merupakan tempat berbagai1enis ikan.

b Perairan darat yang luas

c Konsumsi ikan yang tinggr di lndonesia

d Konsumsi ikan untuk Iuar negeriyang mentngkat.

Faktor penghambat perikanan .

1) lVlasyarakat nelayan lndonesia yang nrasih tradisional tergantung pada cuaca dan iklim dalam

melaut.

2) Alat yang digunakan sederhana

3) Hasil tangkapan iangsung dijual karena tidak memiliki mesin pengawet dan kurang pengetahuan

cara pengolahan ikan.

4) Para peternak rkan masih tergantung pada pabrik dalam penyediaan pakan dan obat-obatan

ikan sehingga biaya perawatan tinggr

a) Mendirikan balai penyelidikan perikanan di Bogor.

b) Mendirikan sekolah perikanan yang programnya clikaitkan dengan perguruan tinggi yang ada di

kota-kota besar.

c) Memberikanpenyuluhanpendidikan.

d) Mendirikan KUD (Koperasi Unit Desa)perikanan dikampung-kampung nelayan.

e) Mendirikan tempat pelelangan ikan di pelabuhan penkanan.

0 Mendirikan tempat pembuatan kapal-kapal perikanan yang lebih modern.

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Ke$iatan KomPetensi 2

Kegiatan komPetensi individu

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d

1 Pemusatan rndustri di suatu kawasan

tertentu dengan tujuan agar pengolahannya

daPat oPtimal dinamakan . '

a. Aglomerasirndustri

b" Kawasatt industri

c. lndustr!aiisasi

ri. Revolusiindustri

e Sentralisasiindustri

Di bawah ini Yang bukan fat<ior'

keberhasilan proses aglomerasi industri

adalah . ..

a Teknologilingkungan

b Produktivitas

c. Bahan baku industri

d Modal

e SDM

Suatu keadaan dalam suatu bidang

ekonomi terteniu yang menggunakan teknik

dan organisasi produksi yang sangat

berbeda dengan karakteristiknya dtsebut ,"

a. Kemajuan lPtek

b. Produkttvitas

c. Aglomerasi

d. SentralisasiProduksi

e Dualisme teknologi

Kawasan yang terletak di dalam daerah

pabean, tetapimemiliki peraturan dan tata

cara pemasukan barang yang berbeda

dengan cara pemasukan barang ke daerah

pabean brasa dinamakan . .

a Kawasan rndustrt

b Kawasan berikat

c Kawasan Produksi

d Kawasan aglomerast

e. Kawasan dualisme teknologi

Pemindahan industri dari negara maju ke

negara berkembang disebut. ..

a. Relokasiindustri

b. Aglomerasiindustri

c. Perpindahan kawasan industri

d. lndustrialisasr

e Dualisme industri

atau e cli depan jawaban yang benar!

6 Perhatikan pernyataan di bawah ini :'

1) lr/lencari tenaga ker1a yang sesriai di

Negara Yang ditu.lu

2) Memperbesar dan memPerluas usaha

industri

Memperluas pemasaran hastl industri

lVienambah dan nremperluas lapangan

pekerjaan

Menambah PendaPatan negara dari

sektor pajal<

Alih teknologidarr negara maju

Pernrodalan langsung dart negara yang

memindahkan industri

7.

Keuntungan relokasi industri bagi negara

yang dituju ditunjukkan oleh nomor " '

24aA
A | 1.J.1

b ?341
c J.4 ) O

d 4 5,6.7
e 3, 4,5,7

Perusahaan dari Spanyol yang bekerjasama

Cengan PT Dirgantara lndonesia dalam

nrembuat pesawat dan suku cadang pesawat

adalah ...

a, CASA

b. MMB

c. Boeing

d. PT SanYo

e Toyota

Pertanian sawah yang terdapat di tepi sungai

besar disebut dengan . .

a. Sawah irigasi

b. Sawah tadah hujan

c Sawah Pasang

d Sawah surut

e. Sawah lebak

Usaha peningkatan produksi pertanian

dengan cara memperluas lahan pertanian

disebut....
a. lntensifrkasi Pertanian

b. EkstensifikasrPertanian

c. DiversifikasiPertanian

d. MekanisasiPertanian

e RehabilrtasrPertanian

B.
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10. Perhatikan pernyataan berikut :

1) Arealtidak begitu luas, hanya beberapa
hektar

2) Dikerjakan oleh seluruh anggota
keluarga secara tradisional

3) Tidak membutuhkan modalbesar
4) Jenis tanaman, antara lain karet, kelapa,

kopi, teh, lada cengkih. dan tembakau

5) Hasil perkebunan rakyat untuk pasar

dalam negeri

6) Menggunakan tenaga ahli dengan
penelitian-penelitian ilmiah untuk
memperoleh hasil produksi maksimal

lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Pemerintah mendirikan balai penyelidikan perikanan didaerah ....
2. Aglomerasi lndustri adalah ....

3. Dualisme teknologiadalah ....

4. Kawasan industri adalah....
5 Keputusan presiden no.41 tahun '1996 adalah mengenai ....
6. Fungsikawasan berikat adalah ....

7. Kawasan berikat lndonesia dikelola oleh sebuah perusahaan perseroan milik negara dengan
nama ....

Relokasi lndustrr yaitu ...

Pertanian rakyat yaitu
Pemerintah mendirrkan akademi teknologi kulit (ATK) di daerah ....

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1. Sebutkan ge.lala-ge.1ala aglomerasi industri!

Jawab .

7) Mengolah hasil produksi dengan

menggunakan alat-alat dan mesin modem

8) Memasarkan hasil produksi untuk
perdagangan ekspor:

Ciri perkebunan rakyat ditunjukkan oleh nomor

a. 1,2,3, 4, 5

b. 2,3,4,5,6
c. 3,4,5.6,7
d. 4, 5,6,7,8
e.2,4,5,6,8
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2. Jelaskan tujuan pembangunan kawasan industri!

Jawab :

3. Jelaskanlah hak dan kewaliban pengusaha kawasan industri!

Jawab :

4. Sebutkan dan jelaskan alasan relokasi industril

Jawab :

5. Sebutkan usaha peningkatan proOuksi pangant

Jawab :

6. Sebutkanciri-ciriperkebunan!

Jawab :

7. Jelaskan mengenai sifatdan tujuan perkebunan besar!

Jawab :

8. Sebutkan usaha pemerintah mendukung sektor peternakan!

Jawao .

9. Jelaskan faktor penghambat perikanan!

Jawab
10. Sebutkan upaya pemerintah dalam meningkat perikanan di lndonesia!

Jawab .
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A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!

1. Proses mengolah bahan mentah menjadi 7

bahan baku atau bahan baku men.ladi

barang ladr sehingga men.ladi barang yang

bernilai bagi masyarakat disebut dengan ....

a. Produksi
b. Konsumsi

c. lndustri

d Distribusr

e Pengoiahan

2. Bahan yang diperoleh dari sumber daya

alam yang akan dimanfaatkan dalam usaha

industri dinamakan ....

a. Bahan mentah d. Bahan industri

b. Bahan baku e. Bahan prcduksi

c. Bahan pokok

3. Karet remas merupakan contoh dari

a. Bahan mentah d Bahan industri

b. Bahan baku e Bahan produksi

c. Barang ladi g

4. Perhatikan pernyataan di bawah rnr .

'1) Menrperbesar kegunaan oahan mentah

2) lV'lemperluas lapangan pekerjaan

3) Lahan pertanian menjadi semakin
berkurang luasnya

4) Tanah permukaan yang subur menjadi

hilang

5) Cara hidup masyarakat berubah
menladi lebih konsumtif

6) Lingkungantercemar/limbahindusiri
7) Menambah penghasilan penduduk,

sehingga menambah kemakmuran
Dampak negatif pembangunan industri
ditunjukkan pada nomor ....
a. 1,2,3, 4 d. 4, 5, 6 7 I
b 2,3,4.5 e 3,4,6,7
c. 3,4, 5,6

lndustri yang mengambil bahan bakunya
langsung dari alam dinamakan
a. lndustriEkstraktif
b. lndustri manufaktur

c. lndustri reproduktif 10
d. lndustrrnonekstraktif
e lndustrifasilitatif/rndustrijasa

Program yang dicanangkan pemerintah

dalam rangka penrngkatan pariwisata
adalah....

Perhatrkan pernyataan berikut :

1) Jenis bahan baku atau barang setengah
jadi

2) Jumlah dan kualitas bahan b,aku

3) Persebaran asal bahan baku
4) Potensi bahan baku untuk masa yang

akan datang
5) Bahan baku mudah rusak
6) Pengangkutan barang jadi lebih murah

jika dibanding pengangkutan bahan baku
7) Bahan baku lebih berat daripada produk

yang dihasilkan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
mengkajibahan baku ditunjukkan pada nomor

Perhatikan pernyataan di bawah ini :

'1) Wilayah pasar luas
7. Pendud'tk
3) Pendapatan
4) Karakterrstikkonsumen
5) Persaingan produsen dalam mencari

pasar konsumen
6) Permintaan untuk masa yang akan

datang
7) Produksiyang berkualitas
Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
permintaan terhadap barang hasil produksi
ditunjukkan oleh nomor. .

a. 1,4,5,6 0 2,3,4,5
b. 2, 4,6,7 e. 4, 5,6,7
c. 3 5,6, 7

Peraturan pemerintah no. 51 tahun 1993 berisi

mengenai . ..
a. Tata tertib perindustrian di lndonesia
b. Pembangunan kawasan industri

c. Penyuluhanpeternakan
d Pelaksanaananalisismengenaidampak

ling kungan
e. Pemberian kredit pertanian

lndustri yang mengolah bahan baku menjadi
barang ladr yang dapat dipergunakan dalam
kehidupan sehari-hari atau menjadi bahan
setengah ladi yang akan digunakan oleh
industri lain disebut ..

a lndustrimanufaktur
b. lndustrireproduktif
c. lndustrinonekstraktif
d. lndustrifasiliiatif
e. lndustrijasa
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d. 3, 5,6, 7

e. 2,3,4,5
a 1,2,3, 4
b 3 4 5,6
c 4, 5,6,7

a. lntensifikasi

b. Transmigrasi

c. Saptapesona

d. Ekstensifikasi

e. ldentifikasi
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11 Pemusatan industri di suatu kawasan tertentu
dengan tujuan agar pengolahannya dapat
optimaldinamakan ...

a. Aglomerasilndustri
b. Kawasan industri
c lndusirialisasi
d Revolusirndustri
e. Sentralisasiindustri

Di bawah inryang bukan faktor keberhasilan
proses aglomerasi industri adalah ....

a. Teknologilingkungan
b. Produktivitas
c Bahan baku industri
d. Modal
e SDM

Suatu keadaan dalam suatu bidang ekonomi
tertentu yang menggunakan teknik dan
organisasi produksi yang sangat berbeda
dengan karakteristiknya disebut ....
a. Kemajuan lptek
b. Produktivitas
c. Aglomerasi
d. Sentralisasiproduksi
e Dualisme teknologr

Kawasan yang terletak di dalam daerah
pabean, tetapi memiliki peraturan dan tata
cara pemasukan barang yang berbeda dengan
cara pemasukan barang ke daerah pabean
biasa dinamakan....
a. Kawasan industri
b Kawasan berikat
c. Kawasan produksi
d Kawasan aglomerasi
e. Kawasan dualisme teknologi

Pemindahan industri darr negara maju ke
Negara berkembang disebut ....

a. Relokasi industri
b Aglomerasiindustri
c. Perpindahan kawasan industri
d lndustrialisasi
e Dualisme industri

Perhatikan pernyataan di bawah ini:
1) Mencari tenaga kerja yang sesuai di

Negara yang dituju
2) Memperbesar dan memperluas usaha

Keuntungan relokasi industri bagi negara yang

dituju ditunjukkan oleh nomor....
d. 4, 5,6,7
e. 3, 4,5,7

c. 3,4, 5, 6

'17. Perusahaan dari Spanyolyang bekerjasama
dengan PT Dirgantara lndonesia dalam
membuat pesawat dan suku cadang pesawat

adalah....
a. CASA

b. MMB

c. Boeing

Pertanian sawah yang terdapat di tepi sungai
besar disebut dengan ....
a. sawah irigasi

b sawah tadah hujan

c sawah pasang

d. sawah surut

e. Sawah lebak

Usaha peningkatan produksi pertanian dengan

cara memperluas lahan pertanian disebirt....
I ntensrfrkasi pertan ian

Ekstensifi kasi pertan ian

Diversifikasi pertan ian

Mekanisasipertanian
Rehabilitasi pertanian

20. Perhatikan pernyataan berikut:
1) Areal tidak begitu luas, hanya beberapa

hektar

2) Dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga

secara tradisional

3) Tidak membutuhkan modalbesar
4) Jenis ianaman, antara lain karet, kelapa,

kopi, the, lada, cengkih, dan tembakau
5) Hasil perkebunan rakyat untuk pasar

dalam negeri

6) Menggunakan tenaga ahli dengan
penelitian-penelitin ilmiah untuk
memperoleh hasil produksi maksimal

7) Mengolah hasil produksi dengan
menggunakan alat-alat dan mesin modern

8) Memasarkan hasil produksi untuk
perdagangan ekspor

Ciri perkebunan rakyat ditunjukan oleh nomor

a 1,2, 3, 4. 5
b 2,3,4,5,6
c. 3,4, 5.6,7
d. 4, 5,6,7,8
a )A qAR
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1,2,3,4
2,3, 4, 5

d. PT Sanyo

e. Toyota
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3)

4)

5)

6)

7)

industri
Memperluas pemasaran hasil industri
Menambah dan memperluas lapangan
pekerjaan

lVlenambah pendapatan negara dari sektor
aatclt
Pqlq,\

Alih teknologidari Negara maju
Permodalan langsung dari Negara yang
memindahkan industri
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B. lsilah titiktitik di bawah ini dengan benar!

1. Proses mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan

sehingga mdnjadi baranE yang bernilai bagi masyarakat disebut ..

. Banan mentah yang sudah diolah tetapi belum menjadi barang jadi dinamakan '

. Untuk industri yang bersifat padat modal, faktor pendukung utama industri ialah "'

. lndustriyang mengambil bahan baku dari hasil alam, tetapi selalu mengganti kembalisetelah

mengambilnya dinamaKan ....

Tema pariwisata lndonesia tahun 2006 adalah ""
Pendirian industri yang mungkin mempunyai dampak terhadap lingkungan harus melakukan

telaah lingkungan.'Haiit tetaafr lingkungan dituangkan dalam "'

7. lndustriyang mengambil bahan bakunya langsung darialam dinamakan ....

B. Untuk industriyang bersifat padat karya, faktor pendukung utama industri ini ialah ""

9. Program pariwisata yang dicanangkan pemerintah adalah ""
10. Yang dimaksud industri fasilitatif adalah ....

11. Pemerintah mendirikan balai penyelidikan perikanan di daerah ...'

12. Aglomerasi industri adalah ..'.

13. Dualisme teknologiadalah ....

'14. Kawasan industriadalah ....

15. Keputusan presiden no.41 tahun 1996 adalah mengenai "'

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan keuntungan dari proses industriblisasi!

baku menjadi barang jadi,

2

J

4

5

6.

Jawab :

2. Jelaskan faktor penghambat usaha industri!

Jawab :

3. Sebutkan dan jelaskan macam industri menurut jenisnya!

Jawab
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4. Sebutkan isidari program saptapesona!

Jawab
tr Jetaskan faktor yang nerpengarun terhadap tingkat permintaan terhadap barang hasil produksi!

Jawab :

Sebutkan gejala-gejala aglomerasi industril

Jawab

7. Jelaskan tujuan pembangunan kawasan industri !

Jawab :

Jelaskanlah hak dan kewajiban pengusaha kawasan industril

Jawab :

Sebutkan dan jelaskan alasan relokasi industri!

Jawab :

10 Sebutkan usaha peningkatan produksi pangan!

Jawab :

Nilai Catatan
Catatan

Guru Orang tua

..L
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Menrahanri pemanfaatan penginderaan .jauh dan Sistem lnforrnasi Geografis (SlG) -)

2.1. Menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh

Citra merupakan salah satu jenis data hasil penginderaan jauh yang

berupa daia visual/gambar. Citra sering disebut dengan image atau

imagery. Hasil penginderaan jauh selain citra misalnya adalah data digital

atau data angka/numerik.

Menurut beberapa ahli :

1. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk

memperoleh informasitentang objek daerah atau gejala,

dengan lalan menganalisis data yang diperoleh dengan

menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek,

daerah atau gelala yang akan dikaji (Llllesand dan Kiefer,

1 990).

2 Penginderaan jauh merupakan upaya untuk memperoleh,

menemutunjukkan (mengidentifikasi) dan menganalisis

objek ciengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian

(Avery, 1985)

3. Penginderaan lauh nrerupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis

informasi tentang bumi lnformasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan ata*

dipancarkan dari permukaan bumi (Lindgren, 1985).
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Gb. Skema umum penglnderaan jauh
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1. Tenaga
Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari disebut sistem pasif dan kalau menggunakan

tenaga buatan disebut slstem aktif Selain tenaga matahari, atmosfer juga berpengaruh penting

dalam penginderaan jauh Jendela atmosfir adalah bagian spektrum tampak mata yang sering

digunakan Harnburarr yang terjadi pada spektrum mata ada2macam yaitu

a Hamburan reieight terjadilika kandungan butir atmosfer memiliki dianreter kurang atau sama

dengan 0,1 panjang gelombang

b Hamburan mie terjadijika kandungan butir atmosfer memiliki diameter antara A1-25 panjang

gelombang

2. Objek
Objek adalah segala sesuatu yang menladisasaran dalam penginderaan jauh, antara lain meliputi

atmosfer, biosfer, hidrosfer dan Iitosfer.

3. Sensor
Sensor adalah suatu benda yang digunakan untuk merekam objek-objek di alam. Macam sensor

berdasarkan proses perekamannya .

a. Sensor fotografik.

Sensor berupa kamera yang bekerja pada spektrum tampak mata dan menghasilkan foto atau

citra.

b. Sensorelektromagnetik
Sensor bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang

lebih luas dan menghasilkan foto / citra

lnteraksi antara tenaga dan objek direkam oleh sensor, yang berupa alat-alat sebagai berikut:

Gravimeter mengumpulkan data yang berupa variasidaya magnet,

- Magnetometer mengumpulkan data yang berupa variasi daya magnet.

- Sonar mengumpulkan data tentang distribusigelombang dalam air

- Mikrofon n-rengumpulkan/menangkapgelombangbunyidiudara
- Kanrera mengumpulkan data variasi distribusi tenaga elektromagnetik yang berupa sinar.

4. Citra/keluaran
Citra adalah gambar ob1ek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau tampak langsung

pada hasil cetakan.

Ciri yang terekam oleh sensor adalah .

- Ciri spasial adalah ciri yang berkaitan dengan ruang. Ciri keruangan meliputi : bentuk, ukuran,

bayangan, pola tekstur, situs, asosiasi

Ciri temporal adalah ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu saat perekaman

Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik dengan benda yang

dinyatakan dengan rona, dan warna. Rona adalah tingkat kehitaman atau keabuan suatu gambar

oblek pada citra

Citra dibedakan menjacir 2 yaitu

a. Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera

Citra foto dapat dibedakan berdasarkan .

1) spektrum elektromagnetik yang digunakan.

2) sumbu kamera

3) warna yang digunakan

Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dapat dibedakan atas :

- Foto berwarna semu (false colour).

Warna citra pada foto tidak sama dengan warna aslinya Mrsalnya pohon-pohon yang

berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum infra merah, pada foto tampak

berwarna merah

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Foto berwarna asli (true colour)

Contoh foto pankromatik benvarna.

4) wahana yang digunakan.

5) sudui pandang kamera.

6) jenis kamera.

b. Citra non foto
Citra non foto adalah garnbaran ,vanq drhfisill<an oleh senror
bukan kamera Citra norr foto cibedakan atas

1) Spektrum elektromagnetik yang digunakan

Berdasarkan spektrum elektromagnetrk yang digunakan daiam penginderaan citra non

foto dibedakan atas

- Citra infra rnerah thermal, yaiiu crtra yang di0uat derrgan spektrum infra merah ihermal.

Penginderaan pada spektrurn jni mendasarkan atas beda suhu objek dan claya

pancarnya pacia citra tercei"nrin dengan beda i-ona atau beda warnanya.

- Cltra radar dan citra gelornbang rnikro, yaitu citra yang rJilruat dengan spektrum
gelombang mikro. Citra racar merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif yaitu

dengan sumber tenaga buatan, sedang citra gelonibang mikro dihasilkan dengan

sistem pasif yaitu dengan menggunakan sumbei- tenaga alamiah.

2) Sensor yang digunakan

Berdasarkan sensor yang .jigunakan, citra ncn foto tercjiri dar'' .

- Citra tunggal yakni ciira yairg Crb.rat cengan senscr turrggei yang salurannya Iebar.

- Cttra multispektral yakni citi-a yang l:ouat dengair sensoi-.1anrak tetapi salurannya

sempit. yang terdiri dari

Citra RBV (Return Beam Vidicon) sensornya berupa kamera yang hasilnya tidak

dalam bentuk foto karena detekicinya bukan film dan prosesnya non fotografik.
- Citra MSS (Multi Spektral Scanneri sensornya dapat menggunakan spektrum

tampak maupun spektrum infra me i-al therrnal Crtra rni ciapat drbuat dari pesaurat

udara

3) Wahana yang digunakan

Berdasarkan wahana yang digunakan. citra non fcto dibagiatas.
- Citra Dirgantara (Airborne lmage), yaitu cri.ra yang clibuat dengan wahana yang

beroperasi di udara (dirgantara)

Contoh : Citra infra merah thermal, cilra radar clan citra fulSS. Citra dirgantara ini

jarang digunakan.

Citra Satelit (SatelliteiSpaceborne lnrage) yaitu citra yang dibuat dari antai-iksa atau

angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi atas penggunaannya.

.t*! {eA

i'd{. I
Kegiataar ${rrcrp*[errsE 5

1:r Kegiatan Kompetensi lndividu

i,.,A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, bar b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!

1 Upaya memperoleh informasitentang objek

dengan menggunakan alat yang disebut
"sensor" (alat peraba), ianpa kontak
langsung dengan oblek Cisebut .

a. Sisteminformasigeografi
b lnterpretasigeografi

c. Kajian geografi

d. Penginderaan jauh

e Analisis geografi

Di barvah yang r.-:rerlrpakan hasil-hasil
i .,

i
i

perruinder aarr yaL,h adaiai'

a. Tenag? wahana. cii.ra, sensor

b Tenaga, objek satelit citra

c. Tenaga, objek, sensor, crtra

d. Objek, sensor, citra, walrana

e Objek, sensoi, citra, satelit
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Suatu benda yang digunakan untuk
merekam objek-objek di alam disebut

Gambar objek yang tampak pada cei-- -

melalui lensa kamera atau tampak langs--;
pada hasil cetakan dinamakan ....a. Sensor

b. Citra

c. Wahana

a. Objek

b. Wahana

c. Sensor

d. Objek

e. Satelit

d. Tenaga

e. Citra

d. Spektrum

e. Hamburan

a. Citra

b. Sensor

d. Foto

e. Spektrum

Objek yang tampak pada cermin melalui

lensa kamera atau tampak langsung pada

hasil cetakan disebut

a. Sensor

b. Wahana

c. Objek

Tingkat kehitaman atau keabuan suatu

gambar objek pada citra dinamakan ..

a. Sensor

b. Citra

c. Objek

d. Warna

e. Rona

Foto yang dibuat dengan menggunakan

spektrum infra merah dekat sampai panjang

gelombang 0,9 mikrometer hingga 1,2

mikrometer dan infra merah modifikasi (infra

merah dekat) dengan sebagian spektrum

tampak pada saluran merah dan saluran

hijau dinamakan . .

a. Foto ultraviolet

b Foto oankromatik

c Foto infra merah

d Foto ortokromatik

e. Foto berwarna semu

Jika kandungan butir atmosfer memiliki

diameter kurang atau sama dengan 0,1

panjang gelombang maka hamburan yang

terjadi adalah ....

a. Hamburan releight

b. Hamburan mie

c. Hamburan fotografik

d. Hamburanelektromagnetrk

e. Hamburan semu

Segala sesuatu yang menjadi sasaran

dalam penginderaan jauh, antara lain

meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer dan

litosfer disebut

a Sensor

b. Objek

c. Wahana

d. Warba

e. Spektrum

Suatu benda yang digunakan untuk
merekam oblek-objek di alam disebut ....

c. Objek

Foto yang dibuat dengan mengguna{:-
spektrum tarnpak dari saluran biru hirgga

sebagran hijau (0 4 - 0,56 mikromeie-
dinamakan....

a Foto ultra violet

b. Foto ortokromatik

c Foto pankn.rmatik

d. Foto rnfra merah

e. Foto warna asli (true infrared photo)

Apabila cakrawala tidak tergambar pada foto

maka foto tersebut termasuk dalam jenis foto

Foto agak condong
photograph)

Foto sangat condong
photograph)

Foio infra merah

Foto vertikal

Foto horizontal

(low oblique

(high oblique

Di bawah ini yang merupakan Citra
multispektral adalah . ..

a. RBV (Return Beam Vidicon)

b. MOS

c. SPOT

d. Soyuz

e. Landsat

Citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa

luar dinamakan ....

a. Citra Dirgantara (Airborne lmage)

b. CitraSatelit(Satellite/Spacebornelmage)

c. Citra radar

d. Citra tunggal

e. Citra multispektral

Di bawah ini contoh dari Citra satelit untuk

penginderaan cuaca adalah ....

a. Citra satelit Viking (AS), Citra satelit

Venera (Rusia).

b Citra Landsat (AS), Citra Soyuz (Rusia)

dan Citra SPOT (Perancis).

c. Citra Seasat, Landsat dan Spot

d Citra Seasat (AS), Citra MOS (Jepang)

e. Citra NOAA (AS), Citra Meteor (Rusia).

11

12.

d.

e.
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lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang ciisebut "sensor',

(alai peraba) tanpa kontak langsung dengan objek disebut ...

2 Jika kandungan butir atmosfer memiliki diameter antara 0,1-25 panjang gelombang maka
hanrburan yang terjadi adalah .. .

3 Segala sesuatu yang menladi sasaran clalam penginderaan jauh, antara lairr meliputi atmosfer,
biosfer, nldrosfer clan litosfer disebut .

su;rtu benda yang digunakan untuk merekam objek-objek dralam disebut
Ccntch darr Ciira satelit untuk penginderaan planet acialah .

Garrbar objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau tampak langsung pada
hasil cetakan disebut

Gantr;aran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera disebut
I Pengertian dari Citra muitispektral. yartu ...

t Citra Dirgantara (Airborne lmage), yaitu ...
O Citra Seasat (AS) adalah citra satelit untuk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!
1 Jelaskan pengertian dari penginderaan jauh I

Jalvab

4
A

6

i
8

I
1

Sebutkan dan jelaskan hasrl penginderaan lauh!
Javvab

Sebutl.lan 2 macam crtral

Jawab

Jelaskan macam citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetrkl

Jawab :

Jelaskan.pengertian dari ciira satelit dan macamnyal

Jawab :

Kegiatan Kompetensi Kelompok
Buatlah kliping tentang penginderaan jauh!

Lr.

1

2

3

4'

Sebagai alat bantu dalam menyusun teori
Teori adalah serangkaian pernyataan tentang
hubungan antara dua gejala atau lebih yang dibuat
dengan ting kat kepercayaan tertentu.
Sebagai alat untuk menemukan fakta
Sebagai aiat penelitian

Sebagai dasar penjelasan

Sebagai alat dalam prediksi dan pengendalian

Ganrbar Sistem Peringatan Ge,ombancJ Tsunanti

l i:rii:i,i ;i:rl.li+:iiiril:;,
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Citra satelitrcitra nonfoto acialah citra: yanci (;arai []trirctreiarf.ya il;lr-i lr:ar engkasa rnelalui satelit

. Crtra nonfoto dapat drbecjal<an berrJasari.arr

1 Spek,trum elekironik, citra clrbi":gi daiar-n 2 macam vattu

a. Citra irrfra meran termai citt.;i yi,irrg ,Jti,Lr,:i rarr:jarl spekirunl inira meran termal

b Cttra raCar citra yang i;isebut da'i-tg;jrt sLrei.ii:i:'1 :elcrirbang rr-rikio

2 Senscr

a Citra tunggaladaiai ciira yat.ig r.lii-ruett ce i-,''ler 3:i-::,ci irlrlglJal

b Citra rnuitispektral aclaiah cltra yanq ilib,-;.:i rie.:i3:n saluran settsor jamaK

Wahana

a Crtra dirgantara adalah citra yarrg dibuai c.r!!:ai- ,'.'ahana yang ijerbeda di udara

b Citra satelit aciaiah citra yang r:iibr:al .1;;1 2n:):i:ri l'-rar. terhlgi rjeiarn 4 macam Vaitu .

- Citra satelii untui< petrgir':ci$riraii i;l.ri:cl C':r: i;atelit Ranger & Viking (AS), Citra satr

Runa & Venera lnusia))
- Citra sateiri untuk pengindr:raai'r cLiaL:.i , C ir: l'.lCr\A (A*t) Citra satelii Metecr (Rusia))

Citra satelit r-rntuk pengincleraan sur-nber :.;; i: :;;r:r lCiira Landsat (A,S) Citra Soyuz (Rusia)), I

Citra SPOT (Perancis)).

Citra sdtelit untuk pengtn,Jei'aan laut (Crtra S:asat (AS), Ciira MOS (Jepang)). t'

i
I

,

i
t."-

J

I

Pola dan ciri kenampakan alam dari hasii pern.tasi'

lnterpretasi peta terdiri dari dua ba-rtan yaiiu

a lnterpretasi fists, melrputi r-eiief dan hiclrcgrati

b lnterpretasi manusia poia ciistt"ibusi penduduk ie:a:
memberikarr petunjuk tentang keaciaal :'iii,e; -:,;l!
daerah, keadaan t[ansportasi riari tala air s'uatr,, l.ir-:.'
Macam dari pola drstrrbusi penduduk.

- Pola sebaran scattered / tersenar merata

- Pola sebaran dot atau sporadis
- Pola sebaran penduduk eicngated aiarr rnemanJa.g
- Pola sebaran penduCuk yang radial atau menl:ri
- Pola sebaran pendudtk yatng rnerunlukk:rn ketrcait=i-aluran separti jaia penangkap ikan

- Pemusatan penduduk Cidekat -cumberair
Pola dan ciri kenanrpakan alam dan hasil ir-iterpreiasi citi-a

a. Keunggulan ciira pengindei";an jaLrh

Citra rnengganrbail.ian ailje( i.rtaLr daerair 3ecai:r l:r-:,'.1,:rt ci*rtgan wujud dan letakyang

mrrrp wulr:d dan ietak seLrei.-ai"nV:: cil niui<a i;unir

Tiap lembar crtra dapat meliputt r.i;:erai: i,;as

Dapat memunculkan gambai'ari 3 ciniensionel

Citra meniadi satr-i-saiirry: iilTi ,i)rji r-.'rirri.,i rnenetap<al cae i-al'i L.,encatra seperti daerah

yang dilanda iranlir dan qernpe bL:mt secar;: cepat

Crtra dapat cirbuat pada per-rcde ulanq yarig ;;cnuel'.
Karakteristik oblek yarrg tanrpak dapai div,rr-r1 r:,Jka,: dal;rrn bentuk citra sehingga

dim u n g kin kair per: genala nnya

b. Keterbatasan citi'a penginderaan;auh

Tidak semua data dapat diinterr;:"eia::i

Ketelitian hasil interpretasi r:itra s;:ngai rerganiung pada kejelasan wujud objek atau

gejala pada citra
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Pengidentifikasian unsur geografi pada citra foto

Langkah yang drtempuh untuk rnendapatkan data

- Perumusan masalah dan tujuan
- Evaluasi kemampuan

udara.

geografi dari hasrl penginderaan jauh adalah :

- Pemilihan cara kerja

Penelitian melalui penginderaan jauh

Langkah penelitian melalui penginderaan lauh terdrrr atas 2 tahap :

1 r Tahap persiapan

- Menyiapkan data acuan

Data acuan adalah data yang dapat digunakan sebagaiacuan dalam memecahkan

masalah, untuk meningkatkan kemampuan interpretasi citra dan kecermatan hasil.

- Menyiapkan data penginderaan 1auh, meliputi . pembuatan peta indeks, onentasi,

skala penyusun, iahun pembuatan dan penyimpanan

- Menyusun mozaik

Menyusun mozaik foto adalah merangkai foto suatu daerah secara berurutqn yang

disusun rnenjadi satu lenrbar foto. Tujuan menyusun mozaik adalah untuk
menggambarkan daerah penelitian secara utuh, dengan cara memotong bagian yang

bertampalan (tumpang tindih) dan menvambung dengan foto-foto berikutnya.

Manfaat menyusun mozaik :

- Membantu dalam menentukan batas liputan efektif pada pertampalan samping.
- Mempermudah dalarn rnerencanakan jaiur lalu lintas.

- Memperoleh ganibar secara umum seoeium dri<etahui interpretasi citra secara rinci.

- Memudahkan kcniroi dararl"r ir-:n'.'r*r..cLil ceta nasil-hasil interpretasi tiap foto.
- Merupakan pela kerla i:agr daeiah ,vang iidak punya lembar peta.

- Crientasi medan

Mengadakarr pengecekan foto di medan yang tergambar
2) Tahap interpretasi data

Dua macam interpretasi data : l

- lnterpretasi secara digital, pada prinsipnya menginterpretasi suatu pixel. Pixel
merupakan bagian terkecil yang dapat t'irgan rbarkan dalam penginderaan jauh.

- lnterpretasi secara visual, didasarkan pada ukuran, bentuk, bayangan, rona, tekstur,
situs dan pola pada foto

Tahap interpretasi foto udara/citra .

- Deteksi

Melihat objek yang tergambar pada foto udara, tetapijuga secara selektif menemukan

objek atau elemen pada foto tersebut.
- Pengenalan dan identifikasi

Mengklasifikasikan objek yang langsung tampak berdasarkan pengetahuan lokal atau
pengetahuan tertentu.

- Analisis ialah mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara terinci
- Deduksi merupakan proses yang didasarkan pada bukti-buktiyang mengarah ke satu

titi k

Pentanfaatan citra darr foto udara

Manfaat citra dan foto udara .

- lnvenlarisasr SDA

- Memonitor kondisi lingkungan
- Mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi
Pemanfaatan di berbaf ar brdang kehidupan .

1) Di bidang pertanian dan kehutanan

ldentrfikasi hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan mangrove, alang-alang, dll

2) Dibidang geografi.

Pemetaan tematik dan perencanaan penggunaan tanah

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal



3) Dibidang geologi

Kenampakan kelurusan, patahan, dataran, dll

4) . Di bidang oseanografi' 
Mengidentrfikasi daerah yang ierkena tumpahan minyak di laut dan arah ombak yang

membawa endaPan dari sungai

5) Dibidang arkeologi

Penentuan situs Purbakala
Contoh beberaPa satelit SDA:

- Landsat (AS)

- SPOT iperancts)
- . MOS (Jepang)

Contoh satelit cuaca

- TrROS (AS)

- GOES (AS)

- Meteosat (lembaga antariksa Eropa)

- SKYLAB (AS)

- OAo-2 (AS)

- Aqua (AS), dilunctrrkan pada tanggal 4 Md2OO2 membawa peralatan pengamat cuaca :

AIRS (untuk mengetahui keadaan itmosfer bumi), AMSU (mengetahui pergerakan awan),

HSB (mengetahui kelembaban udara Brasil)

- Himawari(JePang)

Contoh satelit komuntkasi :

- ECHO 1 diluncurkan dan dimilikiAS

- Palapa A-1 diluncurkan dengan pesa\"^/at DelIa2914 oleh Amerika

- Palapa A-2 dilurrcurkan dengan pesawat Della2914 oleh Amerika

- Palapa B-1 diluncurkan dengan pesawat Challenger oleh Amerika

- Palapa B-2 diiuncurkan dengan pesav/at challenger oleh Amerlka

- Palapa B-2P diluncurkan dengan pesawat Delta 3920 oleh Amerika

, Palapa B-2R diluncurkan dengan pesawat Delta 6925-8 oleh Amerrka

- Palapa B-4 diluncurkan dengan pesawat Della7925 oleh Amerika

- Palapa c-1 diluncurkan dengan pesawatATLAS 2 AS oleh Amerika

- Palapa c-2 diluncurkan dengan pesawatAriane 44L oleh Amerika

- Telkom-1 drluncurkan ciengan pesawatAriane 4 oleh Eropa

- Garuda-.1 diluncurkan dengan pesawat Proton Blok DM oleh Rusia

Seluruh satelit Palapa adalah milik lndonesia.

Contoh satelit pengintai untuk keperluan militer:

- Seasat (AS)

- ERS (Eropa)

- Luna (Rusia)

- Area SurveY (AS)

- Close Look (AS)

- Globe's Quick Bird (AS1

- Cosmos (Rusia)

- China sat-1 (china)

- Blraskara-1 (lndial

!t!!f :sF.$" ffi
E{e$Eatan Korrlgre$ertsE 2

Kegiatan KomPetensi lndividu
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d

1. Serangkatan pernyataan tentang hubungan

antara dua gejala atau lebrh yang dibuat

dengan tingkat kepercayaan terteniu disebut

a. Teori

b. Fakta

c. Konsep

" ,t I'-..iZ.B--- 
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atau e di depan jawaban Yang benar!

2 Cilra yang cara pemotretannya dari luar

angkasa melalui satelit adalah'...

a. Citra radar

b. Citra dirgantara

c. Citra satelit / citra non foto

d. Citra foto

e. Citra tunggal

i:.

'1,

d. Materi

e. llmu alarn



Yang dimaksud dengan citra radar adalah B

; Crtra yang dibuat dengan spektrum infra

merah termal

b Citra yang dibuat dengan sensor
tunggal

c Citra yang disebut dengan spektrum

gelombang mikro

d. Citra yang dibuat dengan saluran

sensor jamak g

e. Citra yang dibuat dengan wahana yang

berbeda di udara

Citra satelit untuk penginderaan planet

buatan Rusia yaitu ....

.-.,,-r,. ,,.. i..,1.. ,,-. -.. . .. .., r.. .;., i, ...,-.:,,r. ...:,::,.i..',:,;;1,i";,r*ji::il;iiJ,!;Il^"-

Data yapg dapat digunakan sebagai acuan

dalam memecahkan masalah, untuk
meningkatkan kemampuan interpretasi citra

dan kecermatan hasil dinamakan ....
a. Data citra

b Data acuan

c Data lapangan

d. Datainterpretasicitra

e. Data pokok

Tujuan menyusun mozaik adalah ....

a. Untuk menggambarkan daerah
penelitian secara utuh, dengan cara

memotong bagian yang bertampalan

(tunrpang tindih) dan menyambung

den gan foto-foto berikutnya.

b. Membantu dalam menentukan batas

liputan efektif pada pertampalan
samprng

Mempermudah dalam merencanakan
jalur lalu lintas

d Memperoleh gambar secara um.um

sebelurn diKetahui interpretasi citra
secara rinci

e. Memudahkancontroldalammenyusun
peta hasil-hasil interpretasi tiap foto

Bagian terkecil yang dapat digambarkan

dalam penginderaan jauh disebut....

a. Ranger

b. Viking

c. Venera

d. Meteor

e. SPOT

MOS adalah satelit buatan

aAS
b Rusra

c Perancis

d Jepang

e lnggrrs

Pola distrrbusi penduduk dapat memberikan

petunluk tentang ....

a. Kepadatan penduduk suatu daerah

b Pendapatan perkapita daerah

c. Keselahteraan suatu daerah

d. Tingkat kemiskrnan dan tingkat
kesehatan suatu daerah

e Keadaan relief suatu daerah, keadaan

transportasi dan tata air suatu tempat.

Di bawah ini pernyataan yang merupakan

keterbatasan citra pengrnderaan lauh adalah

a. Citra menggambarkan oblek atau

daerah secara lengkap dengan wujud

dan letak yang mirip wu1ud dan letak

sebenarnya di muka bumi

b Tiap lembar citra dapat meliputi daerah

luas

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal

Crtra menjadi satu-satunya sumber

untuk menetapkan daerah bencana
'seperti 

daerah yang dilanda banjlr dan

gempa bumi secara cepat.

Karakteristik objek yang tampak dapat

diwujudkan dalam bentuk citra sehingga

dimungkinkan pengenalannya.

Ketelitian hasil interpretasi citra sangat

bergantung pada kejelasan wujud objek

atau gejala pada citra

a. Rona

b. Warna

d. Pixel

e. Citra

c. Spektrum

Proses yang didasarkan pada bukti-bukti
yang mengarah ke satu titik dinamakan ....

a. Deteksi

b. Pengenalan

c. ldentifrkasi

d Analisis

e. Deduksi

Pemarrfaatan citra dan foto udara di bidang

geografradalah .. .

a. lcientifikasi hutan rawa, hutan dataran

rendali, hutan mangrove, alang-alang, dll

b. Pemetaan tematik dan perencanaan

penggunaan tanah

c. Kenampakan kelurusan, patahan,
dataran, dan lain-lain

d. Mengidentifikasi daerah yang terkena

tumpahan minyak dilautdan arah ombak

yang membawa endapan dari sungai

e. Penentuan situs. purbakala

10

11

12

c.

7.



1) Landsat (AS)

21 SPOT (perancis)

31 MOS (Jepang)

4) GOES (AS)

5) Meteosat (lembaga antariksa Eropa)

6) SKYLAB (AS)

7) OAO-2 (AS) ',15.

Yang merupakan sateltt cuaca ditunjukkan

oleh nomor ...
a. 1,2,3,4
b 2,3,4,5
c 3 4,5,6

l!- ;..!lttr*d**6iid.t: ::!s#{*n]ff*

Nama satelit yang diluncurkan pada tanggal

4 Mei 2002 yang bermanfaat mengetahui

keadaan atmosfer bumiadalah ....

c. AIRS

Di bawah iniyang merupakan satelit pengintai

untuk keperluan militer adalah ....

a. Himawari

b TIROS

a. TIROS

b. AMSU

c. Aqua

d. AMSU

e. HSB

d. Landsat

e. Cosmosd 5,6,7
5,6,7

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1 Satelit militer buatan lndia adalah ....

2. Citra yang dibuat dengan wahana yang berbeda di udara disebut "'
3. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi buatan AS adalah

4 Tujuan menyusun mozaik adalah ...

5 Bagian terkecil yang dapat digambarkan dalam penginderaan jauh disebut '...

6. Melihat oblek yang tergambar pada foto udara, tetapi.luga secara selektif menemukan objek

atau elemen pacla foto tersebut dinamakan dengan ....

7 Pemanfaatan citra clan foto udara Dibidang oseanografiyaitu ....

B Nama satelit yang diluncurkan pada tanggal4 Mei 2002 adalah ...

9 Rusra nreluncurkan satelit SDA bernama ...

'1 0 Jepang pernah rneluncurkan satelit cuaca bernama...

C. Jawablah pertanyaan di bawah irri dengan tepat!

1 Sebutkan pemanfaatan penginderaan jauh dalam berbagai hal!

Jawab

Jelaskan keunggulan crtra penginderaan jauh!

Jawab

Jelaskan tahap-tahap penelitian melalui penginderaan jauhl

Jawab

Sebutkan dan Jelaskan pemanfaatan citra dan foto udara!

Jawab

Sebutkan Contoh satelit pengintai untuk keperluan militer dan negara yang meluncurkanl

Jawab

Kegiatan kompetensi KeiornPok

Caulah artikel tentang satelit penginderaan jauh dan buat rangkumannya!!

.&4P - 6 r.*qs

l
it

i..
t

$

, Citra dibagi menladidua bagian yaitu :

, l. Citra ioto adalah gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera

: Z. Citra non foto adaiah gamOaran yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Terdiri dari 3 jenis yaitu:

j a. Citra infra merah-thermal, yaitu citra yang dibuat dengan spektrum infra merah thermal'
penginderaan pada speklrum ini mendasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya

pada citra tercermin dengan beda rona atau beda warnanya.

'l-ri,rr,r!i,::.,: t, .rr. , -t ., 1..i '':i .
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b Citra raciar dan citra gelonr!:ano mil"r.r'o. y:rilu;itra i/ang,JiDU.i:.',;, '13n ;ilsf(t,
miKro. Citia radar-nrerLrpakan h;s:i i.,-,p1111Jei;arr deng3r srsis:r^ ?.:-r-iiiLr
tenaga buatan, sedang citra geior-,b;;ne rnil.lrc Cinasili.lan denqan :;isieir ni,

'lm gelorrbane

clengan slirlber
srf vartr: iengan

mengg unake; n sr.rm ber ienaqa iiia[i-r tfi lt

Ciira Satelit (SatelliieiSpacebi,,rn,,- lmage ), ,;aiiL.i ritia 1.'anc drhLrat i,ra tr ar-i,.:i-rl-.sa slai,i angl"iilsa
luar Citra int drbedana,r iir!r :ltz!l r,-r'.,1:,,i'r:r,:rnryi;, yakli .

1) Ciira satelit i"rntul< per:trr-irjcr;ar !lilt'rili i.cntrrh Citr-a sateiil Vrx,nc insr Urtia sateiil
Venera iRusra)

2) Crtra sate li.t untuk pcpglpide raan cLr:rca Cr",.nle,lr . l.lOliA (AS) (tiira l'rie :ieoi rR.usia)

3) Citra satelrt untLii.', pengrnderi:;n:l!"ir-i-ri.jrjr,l;i,; buil; C,:ntch : Citra l-andsai tAS) Citi"a

Soyuz (Rusia) di:n Citi"a SP0,r (Perancrs).

4) Citra satelit untul< penerirderaan iaut Conioh Ciii-a Seasat (i\ S), Citr-a lv{OS (.ieparrg/

,G.
: 'l . Rcna dan Vilarna
: Rona atau tone adalah tingk,*t 

^ijctrah:ln 
;,:l:li.i kegelatnn sualu *h1ck val irg ici dapai l:aCa fcto udara

atau pada citia iainnya

2. Bentuk

Bentuk-bentul< at;;u g::rnL;ar y;ing lr.;i't1ar:;:t paCi; loic rLd::r;: riie:rup;rkarr korrligr:rasi atau kerangka
suatu r-rb1ek

Ukurarr

Ukuran nrerupai<an si11 6D1ek yang;riltitre iain Derupa 1i:rak, luas, trnggi lerr;ng dan volume. Ukuran
oblek pada citra bei'upa r;kalat, karcita ii': r:lai::r:-r inerrr.lnia;itkan ulit;ra rr s,:bagai iriierpretasi citra,
harus selaiu diingat shalan.v:.
Cor-ttolt. Lapangan *lah rag:r sepakbola diciril.arr cleh bentul,, (segi em pa'i) can ukuran yang tetap,
yaknr sekitar (80 m - 'lOfl rr)
'l-ekstur

Tekstui adalah frekur,.nsi peri'tbahlir ri:rn;: 1,.;ld; citra Adn tuga,rang rlr:ngatak'.n behvu,a tekstLrr
adalah penguiangan r:ada rrna kcir:ril[:iLk li;jeli yalg Isriali.i kr;r;ii untr:k,:lii-ri:dal.ien secara incjivicjual.
I e kstu r C i nya iakan denct;,.r r-r l<.as;,: T I'r ;,ri i.::-. d ;ln :1.,r(jo nc
Misalnya l"lulair ljefloi(,rlii.ri ker:i,:r', i:;r.iiri<ar ilr,:ririr.:tr,rt rr:iilrii; d,.tn serria li bertekelrrr halus.
Pola

Pola atau susunan keruanglarn nr3rupefi:tn cil va:t,1 m:nancjai bagibar-',1,i,tk oi:rjei< bentukari manusia
dan bagi ber-erap: CLlr :la..r :''
Contoh Pola aliran sungai rirerraniai sruklL:r ge^'ogis. Pc : aliraii irelis ; menandai struktur lipatan
Permukintan transmigrasi dikenalr cengan pc-'a vang ieratirr-, ;,aitu u <uran rLtmah,iar^r laraknya
seragam, dan selalu mengiiacap ke ialan.Kebui kare t, Kebun kelapa Kt:bun kopr mudalr drbedakan
darihutan atau vegetasilaii'rnya dengan pslanrTa yang leratur, yaitu dai'ipoia serta jarak tanamnya

i,Bayangan 
I

Bayangan bersifat menyenrbunlvikan detail atau ohjek yang berada di daerah gelap. Meskipun r
demiktan bayangan juga dapat t'nerupakan kunci pengenalan yang Flenting bagi beberapa ob;ek
yang justru dengan adanya bayangarr rnenjadi lebrf': ielas. .:.

Contoh LerenglerlaIiamoalilebihlelasdengariadrnyabayangan,i.:,egitujugacerobongasapdan
menata, tarnpak lenih letas aler'l!Jan ad;rrya l:ayi:ngan Fot,:-foio ya ng senget con,:orrg brasany,a
menrperlihatl<an bayartgan r:b1ck yailti tergan:b;rr i-lengan jeias, sed;:ngkan pacla foto iegak iral iiri
tictak terlalu nrencoiok, ierrlriaila 1ii<a p.rerigantbilan oainharnya ci!iaki,ken pada tengah hari
Srttts

Srtus acjalah lelaK suatu obick terhadal-, r:b1ex lail cli sel,:jiarnya iVlrsalnr /a perrrukiman pada unlimn.r'a
memanjangpaclaprrrggirbetrng; p.;r'rt;:i.t:rrgg'-riiilanr.liaiu$epanjan!tepl Jalan jugapersalrahan,,
banyak terdapat <jid:lerlh dalaiijrt re nrlaii, den sel--.r.tq;tnyia.

1r\Sosras i

Asosiasi aciali;h k!:Li.iii;ii;ir antaia r:bick vang satu Ccngan obiek yang iaiilnva Cclntoh:$iasiun i

kereta api berasosiasr de ngan.la!an keret;,1 irui
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l(onverge rr st bukii rai;lh petggirnaarr be 0erapa Lrnsur interpretesicitra sehingga ltngkuprty;: meniadi

serlakLr in :ilyerxpii ke arali satu kesimpulan tertentu.

Ccntclt. l-r-l r.bLti.ti:il cl(:)r"tgaf r taiLrk seperti bintang pada citra, menunjukkan pohon palem. Bila ditambah

i:nsur interp relerst lailr, $et-)erii sitr:snya di ianah becek dan berair payau, maka turnbuhan palma

!crseoLl a,la ial, saqtt

Sungai

Sungar rnentii,rki ieksiLir perrrukaan airyang seragam dengan lona yang gelaplika airtlya jernih,

atau cerah jika kerr-ih r\rah aliran sungai drtandar oleh bentuk sungaiyang lebar pada bagian muara,

pertemLj.rit sun gai rriet n'rilik: sr-rdul lancip sesuai dengan arah aliran, perprrrdahan meanaer ke arah

sanrptng cjan ke,l arah irawah (mLrara) gosong sungaimeruncing ke arah hulu dan me lei:ar ke arah

rrJara
Datarari i:J.lrritr

Datarnn banlir rnt:miiik.i pei"mukaan yang rata dengan posisi lebih rendah dari daerah sel'iitar. Kadang-

ka,J;rng cii.1L:rrpar temp ai-lempat yang ticiak rata karena adanya bekas saluran atau adanya oxbow

lake (clanaLi tapa I t<uci a) Daiaran banjir menriliki rona yang seragam atau kadang-kadang tidak

seragam dan terriatpal. sungai yang posrsinya kadang-kadang agak jauh.

Krpas Aluviai cjan 1(eru,:utAiLtvial

Kipas aluvial berbr:rtu k Ktpas dengan permukaan halus. L.ereng bawahnya landai (1 - 2 derajat)

clengan bagian i;ta s 1/a ng curam, rona yang puiih sampai kelabu putih dengan bagian hartrah lebih

gelap karena adan5ra v1:getasi yang padat Kapal besar dan kecil dapat dikenalr dengan mudah, dan

clapat dihrtuiig brla perlu Rumahpun clenrixran pula halnya. Rumah kecilpun dapat dikenali dan

diukur iuasnya i:iia rlipe rrlulr.an /{ir Sungai[,4ahakarn yang berona cerah menLrniukkan bahvva air itu

ker,:h

KerLtcutaluvi,:l benlukrryaser,cr"ti Kipasaluvia cenganukurattlebilrkecil Lerengnyacuram(bisa

rr t*rrrlaPJi lll der:r j.l:'
Guguk Pasir (Beacn d.r{ge)

Gr-rL:uk pasir oelbeniu 1,. :leinpit clan rnernanjang lun-is atau melengkung, igir rendah dengan permukaan

arr yang daiar', sela1a : riaina iain clan sejalar 0artai Tak terdapat aliran permukaan oan erosi. Pada

kawasan terbr-rkti ben tr-tknya sesuai garis tingg Daerah ini sering dimanfaatkan untuk tenipat tinggal

atau lalan
Hrrtan Bakau
Hutan bakau rnemilil< i rona sangat hitam karena daya pantulterhadapcahaya rendah, ketinggian

pohon seragarr dan tl.rnrbuir pada pantai yang becek tepi sungai atau peralihan air payau.

Hutan Rawa

l-lulan rawa menriliki ro na dan tekstur tidak seragam. Hal ini disebabkan karena ketinggian pohonnya

berberia Terleiak anta .a hutan bakau dengan hutan rimba di kawasan pedalaman.

SagLr Carr t',lipah

Sagu dan r-riprah tergolc nE jenis palnre. Perbecaannya adalah .

1) Sagu n-rernilikiciaurl yang nrembeniuk roset (bintang)sedang nipah tidak

2) Sagu rrernilil<i rr:na yang gelap sedang nipah berona cerah dan seragam.

3) Sagu tumbuh berke ,iompok sedang ntpah tidak.

4) 1a ng ka i h u nga sag r I mernantu il<an ca haya putih yang berasal dari tajuk bu nga sedang n ipah

ttdak

t.

1 Jatarr Raya clan ialan Ker etaAPr

Jalan raya clarr lalan kere ta apr memiliki bentuk memanjang. lebarnya seragam dan relatif lurus.

Tekstur halus serta rorra y,eng kontras dengan daerah sekitar dan paii;l lirrrliali'lYa s6r":;1i 1!pp21g

jaian.tegak lurus atau mertdekati tegak lurus.
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Terowongan dan Jembatan
Pada terowongan nampak seperti jalan atau jalan kereta api yang trba-tiba hilang pada satu titik
dan timbul lagi pada titik yang lain.
Pada jembatan nampak adanya sungai atau saluran irigasiyang menyilang jalan terdapat bayangan
karena perbedaan tinggi antara jembatan dengan sungai. Badan jembatan umumnya lebih sempit
dari jalan yang dihubungkannya.
Stasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Bandar Udara
Pada staslun kereta api terdapat bangunan rumah yang terpisah dari sekitarnya, nampak cabang
rel kereta api dan gerbong kereta api Pada stasiun besar nampak rel yang hilang pada satu sisi
rumah dan timbul kembali pada srsi yang lain.
Pada terminal bus nampak kawasan yang datar, teratur dan luas, terdapat bangunan besar dengan
deretan bus yang ber.lajar ke arah samping dan jaraknya rapat
Pada bandar udara nampak lapangan yang luas, datar dan tekstur halus. Landasan yang lurus,
lebar dengan pola yang teratur nampak jelas Terdapat gedung terminal, tempat parkir pesawat dan
kadang-kadang nampak pesawat terbangnya.
Lapangan Sepakbola
Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran teratur (5 :  ), dengan rona cerah dan tekstur
yang halus. Pada foto skala '1 : 5.000 nampaKgawang di tengah garis belakang.
Rumah Permukiman
Rumah mukim berbentuk empat persegi pan1ang, terdapat bayangan di tengah-tengah bagian I
atapnya, terletak dekat jalan dan ukuran rumah relatif kecil. t
Gedung sekolah bentuknya seperti t, L atau U dengan halaman yang teratur dan bersih serta luas. i
Rumah sakit merupakan bangunan seragam, besar dan memanjang, pola teratur dengan deretan i
bangunan yang terpisah satu sama lain yang dihubungkan oleh bangunan penghubung. Memiliki!
halaman yang luas untuk parkir dan letaknya di tepijalan. i
Pabrik/industri memiliki gedung dengan ukuran besar dan pada umumnya memanjang, beberapa I
gedung sering bergabung dengan jarak yang dekat (rapat). Terletak di pinggir jalan. terdapat tempat ,i
bongkar muat barang, kadang-kadang nampak tangki airlbahan bakar, cerobong asap dan sebagainya i
Pasar memiliki bentuk dan ukuran gedung yang teratur clan seragam. Pola teratur dengan jarak j
rapat, terletak di tepijalan besar dan nampak konsentrasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. i
Tanah Pertanian dan Perkebunan i

Sawah berupa petak-petak persegr panjang pacia daerah datar, pada daerah mrring bentuk petak ,
mengikuti garis tinggi. Sering nampak saluran rrigasi Jrka pada sawah tersebut terdapat tanaman i,

padi, memilikiteksturyang halus dengan rona gelap pada usia muda, abu-abu pada usia2 bulan
dan cerah pada usia tua. Jika ditanami tebu, iekstur lebih kasar dari padi dan tampak jalur lariknya.
Tekstur dan rona nampak seragam pada kawasan yang luas.
Perkebunan karet memiliki jalur lurus dengan tinggi pohon seragam, jarak tanaman dalam jalur
teratur demikian juga jarak antar jalur. Tekstur mirip beledu dengan rona yang gelap. Terletak fada
ketinggian 50 - 60 m dari permukaan laut dengan relief miring.
Perkebunan kopi tampak sebagai deretan lurus titik-titik hitam dan latar belakang cerah. pohon
peltndung lebih tinggi dan lebih jarang Jarak tanaman teratur (3 - 4 m) dan tinggi tanaman 3 - 4 m.
Terletak pada kawasan yang miring sampai ketinggian 1.500 m dari permukaan laut. Tanahnya
gembur dan mampu meresap air sampai dalam, dengan curah hujan lebih dari 2000 m setiap tahun.
Perkebunan kelapa memiliki pola yang teratur dengan rona yang cerah dan jarak tanaman sekitar
10 m dengan tinggi pohon mencapai '15 m. Terdapat pada daerah yang mudah meresap air dengan
curah hujan yang cukup banyak. Tajuk pohon berbentuk bintang
Perkebunan kelapa sawit memiliki tajuk yang rapat dan berbeniuk bintang. Teksturnya lebih halus $

dari pada tanaman kelapa, rona gelap dengan larak tanaman teratur (6 - I m) dan curah hujan 2.000 I
mrn - 4.000 mm per tahun

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasat 4i.p
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Alat pengukur arah

Arah dinyatakan dengan Bearing dan aztmuth.

Alat pengukur Jatak

Ada dua jenrs alai pengukur jarak pada foto yartu

a Alat pengukur jarak tanpa pembesaran. dengan menggunakan penggaris dengan skala millimeter

atau nretal microculer untuk pengukuran ,vang lebih teliti.

b Aiat pengukurlarak clengan pembesaran Alat ini berupa lensa pembesar sederhana yang

diberr skala micrometer cii dalamnya.

Jarak rredan Capal dihitung denqan rumus
h -- 1..^
Ll "- UJ(P

Ket D larak sebenarnya di medan

d jarak foto

p pen/ebut skala fotonTa

Alat pengukur luas

Dapat clibedakan menladi 3 jenis

a Alat sederhana, dibedakarr menjadi 3 macam berdasarkan pengukurannya yaitu

- Metode strrp

- Metode bujur sangkar
- Metode jaringan tittk.

b Alat me .;nik Alat mekanik pengukur luas disebut planimeter.

c Alat elektronik disebut electronic digitizer

AIat pengukur Tinggr

Drbeoakan dalam 2lenrs .

a Alat sederhana

Tinggiobyek dapat diukurdengan 2carayaitu mengukur pergeseran letak topcgrafi dan mengukur

pan1ang bayangan permukaan bumiyang umumnya memiliki relief

b Alat pengukur paralakS setereosl<opik, digunakan untuk mengukur perubahan kedudukan

garnbar titik pada foto uCara yang bertampalan. Pertampalan terjadi disebabkan oleh perubahan

kedudukan kamera.

5. Aiat pengukur Lereng

Alat sederhana untuk mengukur lereng adalah slopemeter buatan

lTC. Bila dikehendaki ketelitian yang tinggi, sebaiknya lereng diukur

berdasarkan paralaksnya. Dalam hal ini dapatdigunakan paralaks

tangga maupun pai'alaks batang

Untuk mengukur brdang tegak lurus (AB) perlu mengukur jarak

mendatar pada foto (BC) Maka kemiringan lereng tjapat diketahui

dengan rLrmus .

Tg ci = AB/BC

Langkah-iangkah mendapatkan data geografl melalut penginderaan jauh .

1 Pertama-tar:na prlrhlah foto untuk daerah yang akan diteliti

2 Meletakkan foto udara yang telah dipilih di bawah stereoskop

3 Meletakkan kertas transparan diatas foto udara

4 Mengidentrfikasi kenampakan yang ada pada foto udara melalui stereoskop dan image Landsat

I
It

1

,1

| -t,' ry'irlh. s d,rt rl.xr 1#,, i*:ij*? i3ritili 'r*j,

L

a

l'
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Meng;;axano"ri""uli ,rtrr i;rirprfi;il;dasarkan tekstur oun .on, yrng ;rru o"nnr;'##;;lT
L^a^^ L^r-- ^l-.-t, -batas-batas dank ode pada kertas transparan

6 Memetakan seluruh kanampakan yang sudah diidentifikasi pada kertas transparan yang terdapat
pada foto udara yang diamati

7 Melakukan uji Iapangan untuk mematikan kebenaran kenampakan yang telah diamati dan
diinterpretasikan dari foto udara

Tiga manfaat utama dari data-data informasi hasil liputan satelit penginderaan jauh bagi kajian geografi
yaitu sebagai alat peraga, analisis gecgrafi, dan terapan analisrs ge6grafi.
1 Alat peraga 3 Terapan analisis geografi
2 Analisrs geografi

&M
{w#

. , ,_..,- _. ._-., . _. _, -_ ._ _ - u, ,. 
.

d atau e di depan jawaban yang benar!
6. Keterkaitan antara objek yang satu dengan

objek yang lainnya dinamakan ....

Kegiatan Kompetensi lndividu
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,

1 Di bawah inr yang rnerupakan unsur
bentang budaya adalah . .

a. sungai, dataran banjir, kipas aluvial,
guguk pasir

b hutan bakau, hutan rawa, sungai,
terowongan

c sungai, hutan, sagu jembatan
d nipah, hutan, kipas aluvial, tanah

pertanian

e. lapangan. perkebunan, tanah
pertanian, lalan raya

Yang merupakan satelit untuk
penginderaan cuaca adalah ....

a. Substitusi d. Pola interaksi
b Akumulasi e. lnterpretasi
c. Asosiasi

7. Penggunaan beberapa unsur interpretasi
citra sehingga lingkupnya menjadl semakin
menyempii ke arah satu kesimpulan tertentu

a. Asosrasi
b. lnterpretasi
c. Akumulasi
d. Analisis
e Konvergensi bukti

Di bawah iniyang merupakan unsur bentang
alam adalah ....
a. Sungai, dataran banjir, kipas aluvial,

guguk pasir
b. Hutan bakau, hutan rawa, sungai,

terowongan
Sungai, hutan, sagu, jembatan
Nipah, hutan, kipas aluvial, tanah
pertanian

Lapangan, perkebunan, tanah
pertanian, jalan raya

9. Alat mekanik pengukur luas disebut
a. Planimeter
b. Micrometer
c. Makrometer
d. Microculer
e. Paralakssetereoskopik

'10. Alat sederhana untuk mengukur lereng adalah

a Vrkrng

b. Venera
d Seasat
e. Landsat

c Meteor

Trngkat kecerahan atau kegelapan suatu
obyek yang terdapat pada
pada citra lainnya disebut
d, TULU

b Rona

c Spektrum

d

e

Fekuensi perubahan
dinamakan dengan ....

a Tekstur d

b. Pola e

c, Hamburan

foto udara atau

Hamburan

Wahana

rona pada citra

. Spektrum

Foto

a. Rona

b Situs

c Pola

lsilah titik-titik

Letak suatu objek
sekitarnya disebut

terhadap objek lain di

d Bayangan

e. Spektrum

bawah ini dengan benar!
Trngkat kecerahan atau
lainnya disebut....

Crrr yang menandai bagi

dinamakan....

kegelapan suatu objek yang

Slopemeter
Paralaks
Micrometer

i.

terdapat pada foto udara atau pada citra i,.

a.

b.

Planimeter
ITC

banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah

Geografi Kelas Xll SMA Smt, Gasat 
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7

B

Bayangan memiliki sifat .

Tumbuhan dengan tajuk seperti bintang pada citra, menunjukkan ....

Bentang alam yang memilikirona sangat hitam karenadaya pantulterhadap cahaya rendah,

ketinggran pohon seragam dan tumbuh pada pantai yang becek, tepi sungai atau peralihan air

payau adalah....

Alat mekanik pengukur luas disebut....

Alat sederhana untuk mengukur lereng adalah ....

Nama satelit untuk penginderaan laut buatan jepang adalah ....

c. Jawablah pertanyaan di

1. Sebutkan dan jelaskan

Jawab

bawah ini dengan tepat!

unsur interpretasi foto udara yang dijadikan kunci pengenalan objekl

Jelaskan rnacam unsur bentang alam!

Jawab

Jelaskan macam unsur bentang budayal

Jawab

dlTI::;o*'
t.'3
i4
ii rl
tr!
*.,i{'
{'.
ti

::.

:t+ Jelaskan mengenai alat pengukur lereng!

Jawab

Sebutkan langkah-langkah mendapatkan data geografr melalui penginderaan jauh!

Jawab

Kegiatan Kornpetensi Kelompok
Buatlah kliping mengenai bentang alam dan budaya lndonesia!

@ ,W 4*f.s

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar!

@ 4qf

penginderaan1auh adalah ... 6. Foto yang dibuat dengan menggunakan

Upaya memperoleh informasrtentang oblek 4. Gambar objek yang tampak pada cermin

dengan rrenggunakan alat yang disebut melalui lensa kanrera atau tampak langsung

"sensor' (alat peraba), tanpa kontak pada hasil cetakan disebut....

langsung dengan objek disebut.... a' Sensor d Tenaga

a Sistern informasigeografi b wahana e citra

b tnterpretasr geografi c obiek

c. Kajian geoglafi 5. Tingkat kehitaman atau keabuan suatu

d Penginderaan jauh gambar objek pada citra dinamakan '

e. Analisrs geografi a' Sensor d warna
b. Citra e. Rona

Di bawah ini yang merupakan hasil-hasil c. Objek

i T31333 X,,i?::,:ili ;;,:'"' ::?j[fllT'i3"Hffi5n':,'sru,ru;:'t:
c. Tenaga, objek, sensor, citra mikrometer dan rnfra merah modifikasi (infra

d Ob1ek, sensor, citra, wahana merah dekat) dengan sebagian spektrum

e Objek, sensor, citra, satelit tampak pada saluran merah dan saluran hi.1au

suatu benda yang digunakan untuk ::t'F;,:Ttravioret
merekam objek-ob1ek di alam disebut ....

a Sensor d obiek 3 F3[ fl?gHS:X-
l' b. Crtra e Satelit ; Foto ortokromaiik
i c. Wahana e. Foto berwarna semui
:

r50 Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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7. Jika kandungan butir atmosfer memiliki IJ

drameter kurang atau sama dengan 0,1

. panjang gelombang maka hamburan yang

terjadiadaiah ...

a Hamburan releight

b Hamburan mie

c Hamburan fotografik

c l-iamburanelektromagnetik

e HarRhulan semu

li 5e.i;ala sesLiatu yang n'lerrjadi sasaran
Calam pengrnderaan jauh, antara larn

melrputi atmosfer, biosfer, hidrosfer dan
litosfer drsebut ..

a Sensor d. Warba

b Objek e Spektrum

c. Wahana

Suatu benda yang digunakan untuk
merekam objek-objek di alam disebut :...

Di bawah ini pernyataan yang merupakan

keterbatasan citra penginderaan jauh adalah

a. Citra menggambarkan objek atau daerah

secara lengkap dengan wujud dan letak

yang mirip wujud dan letak sebenarnya

. di muka bumi

b. Tiap lembar ciira dapat meliput daerah ;

menetapkan daerah beneana seperti l
daerah yang dilanrJa banjir Can gempa

bumi secara cepat.

d. Karakteristik objek yang tampak dapat

diwujudkan dalam bentuk citra sehingga

dimungkinkan pengenalannya.

e. Ketelitian hasil interpretasi citra sangat

bergantung pada kejelasan wujud objek

atau gejala pada citra

Tujuan menyusun mozaik adalah....

a. Untuk menggambarkan daerah penelitian

secara utuh, dengan cara memotong i
bagian yang bertampalan (tumpang tindih) r

dan menyambung dengan foto-foto li
berikutnya. I
Membantu dalam menentukan batas i
liputan efektif pada pertampalan samping

c. Mempermudah dalam merencanakan .

a. Objek

b. Wahana

d. Spektrum

e. Hamburan
14

10

c Sensor

Gambar oblek yang tampak pada cermin

melalui lensa kamera atau tampak langsung

pada hasil cetakan dinamakan . .

a Citra

b Sensor

c Oblek

d Foto

e. Spektrum

Pola distrrbusi penduduk dapat memberikan
petunluk tentang

a Kepadatan pendududuk suatu daerah

b Pendapatan perkapita daerah

c. Keselahteraan suatu daerah

d Tingkat kemiskinan dan tingkat
kesehatan suatu daerah

e. Keadaan relref suatu daerah, keadaan

transportasi dan tata air suatu tempat.

Data yang dapat digunakan sebagai acuan

dalam memecahkan masalah, untuk
meningkatkan kemampuan interpretasi citra

dan kecermatan hasrl dinamakan ....
a. Data citra

b Data acuan

c Data lapangan

d Datainterpretasicitra

e Data pokok

lalur lalu lintas

d Memperoleh gambar secara umum

sebelum diketahui interpretasi citra l"

11

15

secara nncl

e. Memudahkan control dalam menyusun

peta hasil-hasil interpretasi tlap foto

Bagian terkecilyang dapat digambarkan dalam

penginderaan jauh disebut ....
12

16. Proses yang didasarkan pada bukti-buktiyang

mengarah ke satu titik dinamakan....

a. Rona

b. Warna

c. Spektrum

a. Deteksi

b. Pengenalan

c. ldentifikasi

d. Pixel

e. Citra

d. Analisis

e. Deduksi

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Pemanfaatan citra dan foto udara di btdang17

geografiadalah ....

a. ldentifikasi hutan rawa, hutan dataran

rendah, hutan mangrove, alang-alang,

dil

b. Pemetaan tematik dan perenca nuun 21

penggunaan tanah

c. Kenampakan kelurusan, Patahan,

dataran, dll

d Mengidentifikasi daerah yang terkena

tumpahan minyak di laut dan arah

ombak yang membawa endaPan dari

sungai

e. Penentuan situs Purbakala

1B Perhatikan nama satelit di bawah ini

1) Landsat (AS)

2) SPOT (perancis)

3) MOS (Jepang)

4) GOES (AS)

5) Meteosat (lembaga antariksa Eropa)

6) SKYLAB (AS)

7) OAO-2 (AS)

Yang merupakan satelit cuaca ditunjukkan

oleh nomor. ,

a. 1,2.3,4
b. 2,3,4,5
c. 3 4,5 6

19 Nama satelit yang diluncurkan pada tanggal

4 Mei 2002 yang bermanfaat mengetahui

keadaan atmosfer bumt adalah .

20. Di bawah ini yang merupakan satelit pengintai

untuk keperluan militer adalah ....

a. Himawari

b. TIROS

d. AMSU

e HSB

a Tekstur

b. Pola

a. Rona

b. Situs

c. Pola

d. Landsat

e. Cosmos

d Seasat

e. Landsat

d. Spektrum

e. Foto

d. Bayangan

e Spektrum

a. TIROS

b AMSU

c. Aqua

Di bawah ini yang merupakan unsur bentang

budaya adalah . ..

a. Sungai, dataran banjir, kipas aluvial,

guguk pasir

b. Hutan bakau, hutan rawa, sungai,

terowongan

c Sungai, hutan, sagu, jembatan

d. Nipah, hutan, kipas aluvial, tanah pertanian

e Lapangan, perkebunan, tanah pertanian,
:^l^^-^.,^

)dtdt t dyd

22 Yang merupakan satelit untuk penginderaan

cuaca adaiah

a. Viking

b Venera

c. Meieor

d. 4, 5,6 ,7

e, 2,5,6,7

23. Tingkat kecerahan atau kegelapan suatu

objek yang terdapat pada foto udara atau pada

citra lainnya disebut ..

a. Foto d Hamburan

b. Rona e. Wahana

c. Spektrum

24. Frekuensi perubahan rona pada citra

dinamakan dengan ....

c. Hamburan

25. Letak suatu objek terhadap objek lain di

sekitarnya disebut

C AIRS

B. lsilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

i Upaya memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat yang disebut "sensor"

(alat peraba), tanpa kontak langsung dengan objek disebut. ..

2. Jika kandungan butir atmosfer memiliki diameter antara 0,1-25 panjang gelombang maka

hamburan yang terjadi adalah ....

3. Segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, antara lain meliputi atmosfer,

biosfer, hidrosfer dan litosfer disebut ....

4. Suatu benda yang digunakan untuk merekam objek-objek di alam disebut....

5 Contoh darr Citra satelit untuk penginderaan planet adalah ...

6. Melihat objek yang tergambar pada foto udara, tetapijuga secara selektif menemukan objek

atau elemen pada foto tersebut dinamakan dengan ....

..: ., :,,.: .i.,.:;:. . ..i:r.ir- i:,'

. 52 .L-**-" 

--*- 

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal

l-



Bffi^
a! Ir A-1 {E i,
{L,,il l:-{a
AJJ*5L ]I,.J

2. Memalrami pemanfaatan citra penginderaan dan Sistem lnformasi Geografis (SlG) .)

2.1. lt4enjelaskan pernanfaatan citra penginderaan jauh.

iliilit

istem lnformasi

disingkat GIS) adalah glEteCIlnlffmq!.lkhusus yang mengelola data yang

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam artiyang lebih

sei:rpit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk
merxbengun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berefrensi
geografis misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah

delabaSg Para praktisr luga memasukkan orang yang membangun dan

rnengoperasil<annya dan data sebagai bagian darisistem ini.

i;1"1 I r

\,. "f.

fvtenurut Barrougir. 1 986

SIG rnerupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpuian, penimbunan, pengambilan kembali data
y;nq dimqinkan oan penayangan data keruangan yang berasal darr kenyataan dunia.
ivi.-rfiurur i'uiarble et al. 1983

SIG nrerupakan sistem penar'tganan clata keruangan.
Vtenui'ui Berry. 198[t

SIG merupakan sistern inforrnasi, referensi internal, serta otomatisasi data keruangan.
Menurut Calkin dan lomlison, 1984

SiG merupakan srstem komputerisasi data yang penting.
fVlenurut Linden, 1987

SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan (manipulasi), analisis dan
penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi.
Menurut Petrus Paryono
SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi dan
menganalrsis informasi geog rafi.

Geografi Kelas Xll SMA Smt. Gasal
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Berikut ini beberapa definisi SIG menurut para ahli :

1 Menurut Aronaff. 1989

SIG adalah sistem inforrnasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola,
memanipulasi dan menganalisa data serta memberi uraian.
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i:Daridefinrsi.definisioiatasdapatdisimpulkanbahwa ,\* l

{........:..r..,. .. .-.'--- \
.I

i.. Daridefinrsi-definisi oi atas dapat disimpulkan bahwa ? \* | , $

I SIG merrlpakan c.-c- c,aan data geografis yang didasar(in :. . , I t

i pada ke'.Ja kor: cui€' ,re Sir) ., lJ ' . i I {

i Macan' S s:e= ':'lrmasi . +-u -l' I I

i S'sle ^- ^'trr:asi ilrnu dan teknoloqi 'i i I: 
; =,.- 

-:lr*Jsi rnanalemen \ -:i i I
i ^ Srsi3ir iniormasi slmber daya lingkungan. ",'i ,.* -l I, I, Secar-a umum proses SIG terdiriatas tiga bagian {subsisre m), yaitu . . , i, It, a, Subsistem masukandata (inputdata; jii*--,--::_-__, .: ' _._ ,i I

Subsistem ini berperan untuk mernasukkan data, pengirmpi;iaii clar: *i:iel.l r:1,1.1e1.. nta.r.lr, i gi:c .grafi i
. yang mendukung dan dapat dimasukkan xe dalam tnpi,r. qco3raii 

5r;y'1g akair,j:iriioirrlllii^ian 
t

; . b) ManipL;iasidan analisis data 
Ij Suirsisie m ini berfungsi menyirtpan, menimbun, nienarik l..en.ibaii data casar"ciar-r i ,.,.: ,.j ,,itatis e :'ata i

l. yano teiah tersimpan dalam komputer I

i ; Macanr data 
i

i' - D;rta spaSial (keruangan), yaitu data yang rirerLiitJi.lXi.llir ir.i..ii! iitl(;,1:ji i::i;iir teriri.jat-ten'lpat di i

: , SIG merrrpakan pengeloiaan data geografisyang didasarkan .-, --, -'1" I :

i pada ke'.Ja kor: cui€' ,re Sir) ., lJ ' . i I

i , Macan' S s:e= ':'lrmasi . +-u ,l' I
?, tvldud'J _\,S-c;;,r'; jlrJ)ilsl i#*i -, II ^' ai ir,-,, i^^ l^r-^^r^^i : 'i i: S'ste ^- ^'trr:asi ilrnu dan teknoloqi : , , I: _ --'-''*'-Y" i I

' \ '^'*^si manaiemen \ *u1r 
I: - J :.= vi rt ,dSl fnanajemen 
I

i ^ Srsi3ir iniormasislmber daya lingkungan. ",'i r.,* -l I

pei-t'rrukaan bumi. Data spasiai berasal dari peta anali;g I'lic lijar; rlari p*riginrJeraari lau h

i"i,'i iiiirn rrerrtuk oetak kertas
- Daia atribui (desKriptis), yaitu data yang terdapat r,acia i"uang atau leinpal Atribut menjeliaskan

suatu informasi Data atribut diperoleh darr statistrk. sensus, catatan lapanE;;rn dan tarbular
(data yang disimpan ddlam bentuk tabel) lainnya Daia atrii:ut r.iapat cliirirat ilari segi kuerlitas,
trisalnya kekuatan pohon. Dan dapat diiihat ciari segr krrantitas, nrisalnya lumlah pohon.

Meriyalit<an data (output data)
Subsisiem output data berfungsi nrenayangkan rnformasi geografi sebagar hasil ai-ri:lisis cata ci alam
prcs€s SIG lnformasitersebuiditayangkan dalam beniLrk peta, ta'Jel, bagarr. ganri:ar, grafik
hasil perhitLrngan

Tahapan kerla SIG secara rrnci
1. Subsistem masukan data (input data)

Subsistern ini berperan untuk memasukkan data clan rncrtctuiJafi data asii i<e ber-rtuk yang dr:
dtterirna oan dipakai ciaiam SIG Senrua data dasar geograi'i diubah duir-r rnenjaiii c1a:ta cliEital sebe
dimas.tl<kan ke konrputer Data digrtalmemilikikelebihan dibanCrrigkan de rrgen peta-1garrs, ar
karerralurllah daia yang oisimpan lebih banyak cian pengarli-rriair keri-ri:ali iabiir cepat. Ada t

dan

lpat .

lum ;

ea)
''lrra

firac;iir cJata dasar geografi yaitu data spasial cjan cjata atrii:rrt
a [-)aia spasral (keruangan) yaitu data yang menL]njukkan r"uang

piii'i-i.rr.tkean bumi. Data spasial berasal dari peta analog foi,:
a:r arr-r bentuk cetak kertas
Di,ita atrtcut icieskrrptis) yaitu data yang terdapai pacJa ruanq atau ter-iipai Ariibut menjelaskan ,

suatil tnforntasi Data atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapai,garr dan tal:ular:
(ct;tayeliigCisiripandalambentuktabel) lainnya.DaiaatributdapatciilihatiJarisegtkuelitas,:
misainya kekuatan pohon. Dan dapat dilihat cJari segi kuantiias, rnisain;;a jumlah polron

Data spasial dan data atribut tersimpan dalam h:entuk titik (dr:t), garis ;:,u r" "* |

(vekior) polygon (area) dan pixel (grid). Data dalam bentuk titik ("rjct), *, - r'u'' u 
I

meliputi ketinggian tempat, curah hujan, lokasi dan topografi. Data 0aiam * {.-' 
'-r . :,.. \ i

bentirk garis (vektor). nreliputijaringan jalan, pipa air minunr, pola aLiran h--"*, # i I

sungaidan garis kontur. Data dalam oeniut< poligon (area) merrputrcja*rah | 
- 
"l I

adminisirasr geotogi geomorfologi jenis tanah dan penggunaarr tarrah n 
I

Data daiam bentuk pixel(grid), meliputicitra satelitdan Ioto udara _ : ,__..' -"_l

Data dasar yang dimasukkan dalam SIG diperoleh dari tiga sumber, 1,,aitu clata lapangan (teristris),
data peta dan data penginderaan jauh Berikut ini akan dibahas satu per saiu rnengenal data dasar
tersebr-rt.

1) Data lapangan (teristris)
Data teristris adalah data yarrg diperoleh secara langsung melaiurhasilpeirEamatan clilapangan,
karena data initidak terekam cJengan alat pengincleraan yauh

I

I iokasiati:u te mpat-temprat di

ucara ii;ir p:e nCincieraan ja uh

li'

!
I

,* 
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[):il:a ini fi']e[upaKail data Calam benitik ciira c]an foto trciara. Citra

adalafr gfflrbai" nermr-ikaan bumi yatiq diarnbtl rnelalui $aieiit.

$eiiairgi<an fclo udara adalah gambai- pe rmukaan bumi i,rani; dint,"rbil

rnelalui Desffu/at i:dara intcrmasi yar-ig terexam p;:d:: c;iira
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Anaiisrs tcbur i:Calair analisis ;,arg dapat menghasiikan gembaran daerah tepian sungai denga:

ieb:,]r Ir"'rteniir i"iegi.rnaar-ifiyi:r anter;i iain untuk perencarr;tari irembangunan bendungan sebaga,

pen;ngguiang:n brn;ii

i-. l\n;lirsis pen.lurnl::lhat.i r,ll'i'lnratii^li,i (:r'-rtnirieiic adtliiicl) rlerrcjhasilkan

P'.':' i.r:rl.1ll'Ji

,rrnair,qis inrtiljr.irt:rkri"l rniLri.i ir"i!nai-r:,1iailri[i:tr] d€it,ajal <lasifikast irestlnya

m e n i: i.i; ir l< ka ir rlota cie il q a r i<. i as i ri lie s i i::l i-u

.1,,i:tl :.S 1-r.',,i,; -!:.:r r,i,i.-.r;.,, 
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3. liuhgirii*rrr p*i'iyaji;:r dat* (r:r.,li.1,..ir1 datai
iiirb:,:,rlcrl i-:r..rinr.Jt data l,:e rfr-,ng:i l.rtr,'rir.l'r'i;nq j,';1 lrrfot,,r:t:r,.-!tsicgi.;tr:ucrgai ha:il analrsis data daia:-

i-)rose-i Sllil. irfcrin;lst t*i'se[;i.ri r-lita;ri;irr..]l<ai-r cjaia,.n hc:;rti"ri., peta. lairei, ]:agan, gambar, grafik da'
i' esil perhririrr,:;ar:

I '1,:.::. /.: i)etas adnli;iisti"Ltsi ke-:par,l;}ial jrr-rrc,tr,l ri. (:l-rri;ri

, : --, :"i. Clar- r:iil;irll.:,d1, i,ll-.''r:j

- -.:t:)..-:.2
) . l a'.' ei.a l d 3 r a n d e ta y a i-i g d i g Ll n Er li.:,l r.l lr': i-; l; g l-; l rn e $ i.l ( a ri

s,iG ;r;11E clipcroir,:li ,Jart peia, ken-tii,lisr: rJiuhah l<r: iaian-; i

I S,,;:t

i'rj ;-;; q;1-l ! -1 i; .1 
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5q<r-5 t6,a-stn n!

-L--_l--- *5; ;-.;di .,ci,i

Keg i.r ia r; i.{"oir i:i:iens;i lnd iviel u

A. '3eril;fu t;;i'itj* sil::,ng {x} g:ad:l huruf 3, b, c,

1 P,:3.t:lal,i d:la gcograiis yl,ilE r-uuaslrhan

i-:...1: iiei-ia i<onrputer (mesin) disebut . .

: |i:iran geoilrafi

: S srern inloiinasi geogra{i

a :- s:--m ge ografis

:' S s..:li' iii;;-l;1 gc.luqr;:fi

e K:;iar ricimasr geograf i

el atail e di tleE:ar: jaweban yang benar!

2 SIG adaiah sistem informasryang dtdasarka-
pada kerja komputer yang memasukkar
rnenljelo13, inemanipulasi dan menganalrsrs
riata serta memberi uraian. Pengertian SIG

tersebut Cii<em ukakan oleh
r Bei;y
b Eari or,itr
c Cali<indan]-cmlison
d Aronai'f

e . Petrus Paryono
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Sistem informasi geografi terbagi dalam tiga

macam, yaitu .

a Sumber daya alam lingkungan,
teknologr

b Manajemen, SDA iptek
c SDA ilmu dan teknologr Sumber daya

lingkungan

d Manajemen, sumber daya lrngkungan,

ilmu dan teknologi
Manajemen, iptek, sumber daya
manusia

Subsistem yang berfungsi menayangkan
informasi geografi sebagai hasil analisis data
dalam proses SIG adalah ....
a. lnput data
b. Analisis data
c Output data
d. Manipulasidata
e. Masukan data

Data yang menunjukkan ruang, lokasi atau
tempat-tempat di permukaan bumi disebut

a. Data spasial
b Data atribut
c. Data deskriptis
d Data tata letak
e Data geografis

Data yang diperoleh dari statistik, sensus,
catatan lapangan dan tabular (data yang

disimpan dalam bentuk tabel) lainnya adalah
berupa....
a. Data keruangan
b Data spasial
c. Data geografis

d. Data kewilayahan
e Data deskriptis

Subsistem ini berperan untuk memasukkan
data dan mengubah data asli ke bentuk
yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG
subsistem rni adalah
a. Manipulasi data
b. Analisis data
c Output data
d lnput data
e Pembukaan data

Data yang memiliki kelebihan dibandingkan
dengan peta (garis, area) karena jumlah data
yang disimpan lebih banyak dan
pengambilan kembali lebih cepat adalah ...,
a. Data spasial d. Data ruang
b Data digital e. Data deskriptif
c Data atribut

9. Data spasial dan data atribut tersimpan ci am

bentuk

a. Titik, garis, polygon, area

b Titik, garis pixel grid

c. Titik, vektor, garis, area, grid

d Dot, vektor, titik, area

e. Titik, garis polygon dan pixel

10. Ketinggian tempat, curah hulan lokasi dan

topografi merupakan data dalam bentuk....
a. Garis

b. Area

d. Pixel

e. Garis

c. Dot

Daerah administrasi geologi, geomorfologi,
jenis tanah dan penggunaan tanah merupakan

data dalam bentuk ....
a. Polygon d Grid

b. Doi e. Titik

c. Pixel

Data dasar yang dimasukkan dalam SIG

drperoleh dari tiga sumber, yaitu ....

a Data lapangan, data teristris dan data peta

b Data teristris, data peta dan data areal

c Daia peta, data penginderaan jauh c1. ,

daia foto

d Data lapangan. data areal dan data foto

e Data lapangan, data peta dan data
penginderaan jauh.

Gambar permukaan bumi yang diambil melalui

satelit disebut....
a. Foto

b. Citra

c. Relief

d. Gambar

e. Kenampakan bumi

Analisa data terbagidalam 3 macam yaitu .. .

a. Analisis lebar, penjumlahan aritmatika,
garis dan bidang

b. Analisis lebar, penjumlahan aritmatika dan

citra

c. Analisis luas, penlumlahan aritmatika,
garis

d. Analisis luas, aritmatika, bidang

e. Analisis lebar, aritmatika, citra

Analisrs yang dapat menghasilkan gambaran

daerah tepian sungai dengan lebar tertentu

a. Analisis luas

b. Analisis aritmatika
c. Analisis garis

d. Analisis lebar

e Analisis bidang

12
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1 Srstem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan (manipulasi), analisis dan penayangan

data secara spastal terkait dengan muka bumi disebut . .

2 Subsistem yang berperan untuk memasukkan data, pengumpulan data objek-objek material

geografi yang mendukung dan dapat climasukkan ke dalam topik geografi yang akan

diinformasikan adalah

3 Data yang menunjukkan ruang, lokasratau tempat{empat dipermukaan bumidisebut....

4 Subsrstem yang berfungsi menayangkan rnformasr geografi sebagai hasil analisis data dalam

proses SIG adalah .

5. Semua data dasar geografi sebelum diproses dalam SIG diubah dulu menjadi ....

6. Kekuatan pohon termasuk ke dalam jenis data ....

7 . Ketinggian tempat, curah hujan, lokasi dan topografi merupakan data geografi dalam bentuk....

B Data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan, karena data ini

tidak terekam dengan alat penginderaan jauh disebut ....

9. Gambar permukaan bumi yang diambil melalui satelit dinamakan .'..

10 Analrsrs yang digunakan untuk irenangani peta dengan klasifikasi, hasilnya menunjukkan peta

dengan klasifikasi baru adalah ...

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1 Apakah yang dimaksud dengan sistem informasi geografi?

Jawab

Sebutkan

Jawab

dan jelaskan 3 bagian dariproses SIG!

Jelaskan macam-macam data!

Jawab

Jelaskan trga sumber data dasar yang dimasukkan dalam SIG!

Jawab

Sebutkan dan jelaskan tiga macam analisa datal

Jawab

Kegiatan Kompetensi Kelompok

Carilah artikel mengenai SIG dan buatlah rangkumannya!

ya rtu

1

*fiS .rffiY sjlst

Ilngkai interr-iepart,:irten*ral yarrg dtkelola oleh suaiLt badan khusus

Tugas pela[<sana pengelolaan pada tingkat ini adalah

- Menentukarr arah dan kebilakan inventarisasi.

- Melaksanakan pengelolaan lanjutan darilembaga lain.

- Melaksanakan penyajian dan penyimpanan data

- Melaksanakandistribusi.

Tingkat departemen dan lembaga swasta

Tugas utama: mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data serta mengadakan prosestahap

pertama, diantaranya mengadakan penggolongan-penggolongan.

Keuntungan memanfaatkan informasi geografi' :

- Data dapat dikelola dalam format yang kompak dan jelas.

6
I

fi- _ 
. l'1:r:''i;i'":,;"llf

Pelaksanaan pengelolaan pengumplrlan data sumber daya di lndonesia dilakukan dalam 2 tingkatan
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- Data yang terkumpul dapat dijadikan dasar

Komponen-komponen dalam SIG
1. Perangkat keras (Hardware)

pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat

- Data dapat dikeloia dengan biaya lebrh murah bila dibancjingkan dengan survei lapangan.
- Daia dapat drpanggrl kembalr dan dapat diulang dengan cepat.
- Data memungkinkan dapat diubah secara cepat dan tepat oleh komputer.
- Data spasiai cjan non spasial dapat dikelola secara bersama.
- Data dapat drubah dan dianalisis secara efisien
- Data yang sulit ditampilkan secara manual, dapat diperbesar dan dapat ditampilkan dengan

pembuatan gambar 3 dimensr.
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Perangkat keras : berupa komputer beserta instrumennya (perangkat
pendukungnya) Data yang terdapat dalam SIG drolah melalui perangkat
keras. Perangkat keras dalam SIG terbagi menjaditiga kelompok yaitu:

a. Alat masukan (input) sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam
jaringan komputer. Contoh: Scanner, digitizer, CD-ROM.

b. Alat pemrosesan, merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi
' mengolah, menganalisis dan menyimpan data yang masuk sesuai

kebutuhan, contoh CPU, tape drive, disk drive.
c. Alat keluaran (ouput) yang berfungsi menayangkan rnformasigeografi

sebagai data dalam proses SlG, contoh : VDU, plotter, printer.

Data dasar geografi melalui unit masukan (digitizer, scanner, CD-ROM)
dimasukkan ke komputer. Data yang telah masuk akan diolah melalui CPU
(pusat pemrosesan data), dan CPU inidihubungkan dengan.
a Unit penyimpanan (disk drive, tape drive) untuk disimpan dalam disket.
b Unit keluaran (printer plotter) untuk dicetak menjadi data dalam bentuk

Pcrd.
c VDU (layar ntonitor) untuk diiayangkarr agar dapat dikontrol oleh para

pemakai dan programmer (pembuat program)

Scanner . alat untuk membaca tulisan pada sebuah kertas atau
gambar

CD-ROM alat untuk menyirnpan program.
Digitizer . alat pengubah data asli (gambar) menjadi data digital

(angka).

Plotter . alat yang mencetak peta dalam ukuran relatif besar.
Printer alat yang mencetak data maupun peta daiam ukuran

relatif kecil

;E.I|r&

s/H*tt 
ffi-

-.- _1" ; -' -
-a' sl

, !-
=

' xdrQu'r! t-,nr{ur n,B d.f
\,n.1 :^k"^ r.ror'&r, 6oq,.rs isrcl

t''_ " 'i '

: (Central Processing Unit) pusat pemrosesan data digital.
. (Visual Display Unit) layar rnonitor untuk menay'angkan

hasil pemrosesan
Disk drive bagian CPU untuk menghiciupkan program
Tape drive: bagian CPU untuk menyimpan program

2-. Pe_rangkat lunal< (software)
' Perangkat lunak. merupakan sistem rnodul yang h:erfungsi untuk

mernasukkarr, nrenyinrpan dan mengeluarkan data yarrg diperiukan. Data
hasil penginderaan lauh rian tambahan (elaia iapangan peta) diladikan satu
menjadr data dasar geografi. Data dasar te rsebut dinrasukkan ke komputer
melalui unit rnasuk:in ul'tiuk disirrtpan cialam drsket Bila drperlukan data
yang telah disintpan iersebut dapat cjitayengkiln melalui layar moniior aiau
drcetak untuk bahan laporan ldalam bentuk peta/ gambar). Data inijuga
dapat drubalr untuk menjaga agar data tetap aktual (-qesiiai dengan keadaan
sebenarnya).

3. lntelegensi manusia {brainware)
, Brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif.

Bagaimanapun juga manusia merupakan subjek (pelaku) yang mengendalikan seluruh sistem,
sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir.

CPU
VDU
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- Data dapat dikelola dengan biaya lebih murah bila dibandingkan
- Daia dapat dipanggrl kembali dan dapat diulang dengan cepat
- Data memungkinkan dapat diubah secara cepat dan tepat oleh I

- Data spasial dan non spasial dapat dikelola secara bersama.

dengan survei lapangan.

komputer.

- Data dapat drubah dan dianalisis secara efrsien
- Data yang sulit ditampilkan secara manual, dapat diperbesar dan dapat ditampilkan dengan

pembuatan gambar 3 dimensi.
- Data yang terkumpul dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat.

Komponen-komponen dalam SIG
1. Perangkat keras (Hardware)
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pernakai dan programmer (pembuat program).

Scanner . alat untuk membaca tulisan pada sebuah kertas atau
gambar.

CD-ROM alat untuk menyimpan program.
Digitizer . alat pengubah data asli (gambar) menladi daia digital

(angka).

: alat yang mencetak peta dalam ukuran relatif besar.
alat yang mencetak data rnaupun peta dalam ukuran
relatif kecil.
(Ceniral Processing Unit) pusat pemrosesan data digital.
(Visual Display Unit) layar rnonitor untuk menayangkan
hasil pemrosesan.

Disk drive bagian CPU untuk menEhidutrrk?n program
Tape drive. bagian CPU untuk menyimpan program

2- - Perangkat lunah (software)
' Pe,rangkat lunak, merupakan sistem rnodul yang herfungsi untuk

nrenrasukkarr, rnenyinrpan dan nrengeluarkari data yang diperiukan. Data
hasrl penginderaan jauh dan tambahan (ciata Iapangan peta) dijadikan satu
nrenladi data dasar geografi Data dasar tersebut dimasukkarr ke komputer
melalui unit rnasukart untuk disrnrpan cJalam clisket Bila dtperlukan data
yang telah disintpan tersebut dapai cirtayangkan melalui layar rnonitor atau
drcetak untuk bahan laporan idalarn bentuk peta/ gamtrar) Data ini jLrga

dapat cirubah untuk men.laga agar data tetap aktual (-egsuai dengan keadaan
sebenarnya).

3. lntelegensi manusia {brainware}
Brainware merupakan kemampuan manusia dalarn pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif.
Bagaimanapun juga manusia merupakan subjek (pelaku) yang mengendalikan seluruh sistem,
sehingga sangat diturttut kemampuan dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir.
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Perangkat keras . berupa komputer beserta instrumennya (perangkat
pendukungnya) Data yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat
keras Perangkat keras dalam SIG terbagi menjaditiga kelompok yaitu.

a. Alat masukan (input) sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam
jaringan komputer. Contoh: Scanner, digitizer CD-ROM

b. Alat pemrosesan, merupakan srstem dalam komputer yang berfungsi' mengolah, menganalisis dan menyimpan data yang masuk sesuai
kebutuhan, contoh CPU, tape drive, disk drive.

c. Alat keluaran (ouput) yang berfungsi menayangkan informasi geografi
sebagaidata dalam proses SlG, contoh . VDU, plotter, printer.

Data dasar geografi melalui unit masukan (digitizer, scanner. CD-ROM)
dimasukkan ke komputer. Data yang telah masuk akan diolah melalui CPU
(pusat pemrosesan data), dan CPU ini dihubungkan dengan .

a Unit penyimpanan (disk drive, tape drive) untuk disimpan dalam disket.
b Unit keluaran (printer plotter) uniuk dicetak menjadi data dalam bentuk

pcr.d.

c VDU (layar nronitor) untuk diiayangkan agar dapat dikontrol oleh para

Plotter
Printer

CPU
VDU
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Kegiatan Kompetensi lndividu
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c,

1 Pelaksanaan pengelolaan penguntpulan

data sumber daya di lndonesia dilakukan

dalam 2 tingkatan, yaitu ..

a. lnterdepartemental. lembaga swasta

b. Departemen dan lembaga swasta

c lnterdepariementaldan intradepar-
temental

C Departemen pemerintahan Can swasta

e. lnterciepartemental. de1;al'renien rian
la,nh:narurrrLJ9o 5VVd5i.d

Mengkoorcinasikair pelaksanaan peng-

umpuian data serta mengadakan proses

tahap pertama, diantaranya nrengadakan
peng-golongan-penggolongan nrerupakan

tLrgas utama pelaksanaan pengelolaan
pengumpulan data sumber daya di lndonesia

pada tingkatan .. .

a. lnterdepartemental

b Pemerintahan

c Lembaga swasta

d Departemen dan lembaga swasta
e Perusahaan

Komponen-komponen dalam SiG terbagi
dalam 3 hal yaitu . .

a Perangkat keras, perangkat lunak dan

rntelegcnsi manusra

b Perangxat keras, perangkat lunak dan

irarciware

c Ferangkat keras, perangkai lurrak cian

software

c. Perangkai keras, hardware dan sofhrvare

e. Hardware, softuvare dan perangkat lunak

Di bawah ini yang nrerupakan hardware

dalanr kelompok alat penrrosesan yaitu ....

a. Scanner, digitizer, CD-ROM

b. t/DU, plotter, printer

c CPU tape drive, disk drive
d. Digitizer CD-ROM tape drive

e VDU CPU printer

e. Meminimalisrrkekeliruan

10. AIat yang mencetak peta dalam ukuran relatif I

besar adaiah ...
a. CPU

b. Plotter

C. VDU

c. lnformasi yang diperoleh tidak simpang
siur, tetapi tepat dan akurat

d Data yang dikeluarkan memiliki tingkat
kebenaran yang tinggi

Selain rtu drperlukan pula kemampuan untuk memadukan pengelolaan dengan pemanfaatan SlG.

agar SIG dapat digunakan secara efektif darr efisien. Adanya koordinasi dalam pengelolaan SIG

sangat drperlukan agar informasi yang diperoleh trdak simpang siur, tetapi tepat dan akurat.

d atau e di depan jawaban yang benar! ;.

5. Kemampuan manusia dalam pengelolaan 
-'

dan pemanfaatan SIG secara efektif disebut ,
dengan . :

a. Perangkat lunak d. Software

b Perangkat keras e. Brainware

c. Hardware

Pusat pemrosesan data dalam SIG terjadi '

data digrlal (angka) adalah .. .

a. Plotter d. Digitizer ,

b Scanner e CPU

c. Printer

Sistem modul yang berfungsi untuk 
=

memasukkan, menyimpan dan.
nrengeluarkan data yang diperlukan adalah ,,

a Perangkat keras
b Brainware

c. Hardware

d Sollware
e. lrrtelegensimanusia

Adanya koordinasi dalam pengelolaan SIG

sangat drperlukan agar ....

a. Data yang diperoleh valid
b. l-lasil SIG akurat dan tingkat kesalahan

kecll

Digitizer
Printer

lsilah titik-titik berikut dengan jawalran yang benarl

1. Komponen sistem informasi geografr terbagi dalam .

2 Mengkoorcjinasikan pelaksarraan pengumpulan data serta mengadakan proses tahap pertama,

diantaranya mengadakan penggolongan-penggolongan merupakan tugas utama pelaksanaan

pengelolaan pengumpulan data sumber daya di lndonesia pada tingkatan ....
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SIG berupa

3 S s:=-- , -cl:,lr'ang berfungsi ur;tul.. rr;.:,Tia;ijr:l.ti:ln, nter,yimp:lti ajan rnengeluarkan data yang
:::: -ian ctseout .

'1 K=ma;npuar't nianijsia cjal;:ni pengeloiafin dari peiii;lnf;laL;n SIG seci:ira efektif disebut ...

C. Jawablah pertanyaan e.li havrah ini d*n"qan tep;:t!
1, Sebutxan dan.lelaskarr 2 irng;katar: p.r*laksanaaiir p;.ncicicii:an [ict-rgLrmpulan daia sumber daya

dr Indone.sral

Jawab

Sebutkan keu nlu ngnn nremanfaatkair iniitri"lesr g;cog r;:fi i

Jalryab

I

I

t r'

1

i

Sebutkan rlan leiask;ill 
'(orrlponen-t{or{ipcne 

n c:larrl SiGi
Jawab

Sebutkan rrra.ia[rr harClvare iialairi iilG beser-ia cli"iioitrrr,,a i

Jawab

Apa yang drmaksud cl+:irqaii Ctqiirzer illn plciirr'7

Ja$'aii

I Kegiatan Kompetensi i{*lomg:t"lii
j Buatlah klrprng menEenai Komponen-Korilponen cjaiani SlGl

I Manfaat SIG dew-asa ini khr-rsusnya clalanr menycngsorrc pernbangunan di masa mendatang semakin
, pentin! lnforrnasiyang dihasrikan SIG merupakan irfor-niasi keruangan dan kewilayahan. maka informasi
I tersebut dapat dir-r-ranfaaikan untr:k rnventai-isasi clata keruangan yang berkaitan dengan sumber daya
aiam Juga pembuatan i-encana dan kebilak:n dalam perrrbancuran
1. Manfaai SiG Calanr ii:ventarisa:i s*ti-rber el;rir* *larn

Pembangunan frsik ian sosiai di Incicnesia terus ditingl<atkan sesuai dengan meningkatnya jumlah
penduduk dan berkembenqnya kehidupan yang :rerba kornpieks Ferkenrbangan tersebut mendorong
perlunya informasi yang rrnci ientanE Cata surnbe r daya alam, yang rnungkin dapat dikembangkan.
Data aneka sunrber daya alam hasil 6;enelitlan c1i1ai;ikan rnoclal sebagai bahan baku untuk
perencanaan pernban,-qunan. Secara sr,:cierharra manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya
alant adalah sebaEai herikrii
a tJntul< mengetahui persebaran berbagar surnber daya alarn, misalnya minyak bumi, batubara,

emas. besi cjan barang tanibang lainnya.
b Untuk mengetahui persebaran kawasan lanan, n:isalnya :

- kawasan lahan pctensial dan lahan kritis.
- kawasan hutan yang masih baik dan hritan rusak.
- kawasan lahan pertanian dan perkebunan.
- pemanfaatan perubahan penggLrnaan lahan.

c. Untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya :

- memantau luas wtlayah bencana alam.
- pencegahan terjadrnya bencana alam di masa datang
- menyusltn rencana-rencana pembangunan ken:balidaerah bencana.
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