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KATA-KATA ALUAN
DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
T]NIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Assalamualaikum wbt.
Salam sejahtera dan selamat datang,

Perubahan dan perkembangan pendidikan pada masa kini memberi kesan ke arah

pembentukan ekologi sistem persekolahan semua murid dan guru dalam menghadapi

transformasi pendidikan. Di seluruh dunia, usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan

sedang dilaksanakan dengan meluas kini. Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan ekuiti
pendidikan bagi semua pelajar, sistem pendidikan kebangsaan perlu meneliti amalan terbaik

serta cabaran dan halangan untuk menyediakan ekologi persekolahan bagi meningkatkan

kehadiran, penglibatan dan pencapaian pelajar dengan keperluan pendidikan supaya mereka

dapatmenikmati hak dan peluang hidup dalam masyarakat.

Sejajar dengan matlamat Seminar Pendidikan Strategi Pengajaran dan Pembelqaran

ini, UKM dan TINLAM ingin berkongsi dan menyebarkan pengalaman tentang strategi

pengajaran yang dijalankan serta amalan terbaik dalam bidang pendidikan. Selain itu, warga

pendidik juga dapat mengenal pasti peluang dan cabaran dalam usaha untuk meningkatkan

kualiti dan strategi pengajaran pendidikan bagi pelajar di semua peringkat sistem pendidikan

serantau. Seminar ini secara tidak langsung akan membina jaringan antarabangsa dalam

kalangan pendidik, penyelidik dan pengamal dalam menyokong dan bersedia ke arah

pembinaan persekitaran pembe laj aran setantau.

Semoga seminar ini akan menyediakan satu lagi sumber ilmu dalam bidang

pendidikan yang boleh menyumbang kepada perkembangan pengajaran, pembelajaran,

penyelidikan, perundingan dan latihan di semua peringkat. Diharapkan juga persidangan ini
menjadi satu aktiviti bersiri sebagai wadah pertemuan dan perbincangan bagi semua pihak

yang terlibat dalam pendidikan serantau ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan

setinggi penghargaan kepada rektor, dekan dan semua pensyarah UNLAM kerana sudi datang

ke UKM untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan. Setinggi penghargaan kepada semua

pensyarah fakulti pendidikan dan Ajk yang telah berusaha untuk menjayakan seminar ini.

Saya berharap seminar ini diadakan lagi pada masa hadapan untuk kebaikan kita semua.

Sekian, terima kasih.

Prof. Dr. Lilia Halim
Dekan Fakulti Pendidikan,

Universiti Kebangsaan Malaysia.
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KATA-KATA ALUAN
PBNGERUSI
SEMINAR PENDIDIKAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 2014

Assalamulaikum wbt
Salam sejahtera dan selamat datang.

Selamat Bersidang.

Isu pendidikan sudah lama menjadi topik perbincangan di pelbagai peringkat. Banyak perubahan dan

kemajuan dalam sistem pendidikan di rantau Asia Tenggara. Sehingga kini pendidikan terus

berkembang dan mengukuhkan kedudukannya dalam memberi pendidikan seterusnya menyediakan

peluang dan ruang bagi pelajar dalam menyediakan diri untuk berdikari dan menyumbang kepada

masyarakat dan Negara. Namun begitu pendidikan kini tidak dinafikan masih memerlukan pelbagai

penambahbaikan daripada pelbagai aspek. Sistem pendidikan yang lebih berwibawa dan dapat

memenuhi keperluan murid perlu diberi perhatian. Pendidikan merupakan satu perkara yang penting

kepada semua murid, tanpa pendidikan mereka akan ketinggalan dalam arus pembangunan yang

sedang pesat ini.

Staretegi pengajaran dan pembelajaran sangat penting dalam proses pendidikan dalam bilik

darjah. Murid mendapat pengetahuan yang disampaikan oleh guru melalui strategi yang mantap.

Penggunaan startegi yang efektif sangat diperlukan bagi menambahkan pemahaman murid terhadap

pengajaran. Murid akan cepat memahami sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka dengan

pelbagai kaedah pengajaran yang digunakan dalam bilik darjah.

Semoga seminar ini akan menyediakan satu ruang ilmu yang bermakna kepada perkembangan

pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan latihan pendidikan di semua peringkat

sistem pendidikan. Seterusnya harapan yang tinggi diletakkan semoga siri-siri seminar ini akan terus

menjadi medan perbincangan yang berterusan bagi semua pihak yang terlibat dengan pendidikan.

Sekian dan terima kasih.

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

Pengerusi

S eminar Pendidikan Pen gaj aran & P embelaj aran,

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
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Pembelajaran Geografi Berbasis Kearifan Lokal

Drs. H. Sidharta Adyatma, M.Si

Pendidikan Geografi Fakurtas Keguruan clan llmu pendidikan, UNLAA4

Abstrak

Jumlah penduduk di dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berdampak pada kebutuhan bahan pangan danenergi yang terus meningkat, sehingga -urirt gejala pemanruutu, t"rr"uilri, t*rruJup ;;;;". daya alam dengansemakin meluasnya lahan kritis.Badan pgBmemperkirakan bahwa untuk menghidrpi;;;;k sebanyak 7 mllyarpada tahun 2010 memerlukan sumber daya alam sebanyak r,s kaii bumi. 
-rerusutun ,u-u". daya alam yangsemakin meluas dapat diatasi dengan mengembalikan p.rg"ioiuuo-iao -e-arfuatkan sumbe r daya alam olehmasyarakat dengan menerapkan kearifan lofal. Pembel"jd b;il;;is kearifan lokal mempunyai peranan sangatpenting dalam pembinaan sikap, mental dan moral masyJrakat y*g'u".*u*asan kepedulian tingkungan, sehinggamasyarakat tergugah untuk melestarikan sumber diya atai o?t* -"nurj*g ;;;-depan anak-cucunya.Pembelajaran geografi yang memanfaatkan nilai-nilai kearifan tot ui ,"uugui sumber pembelajaran bagi peserta didikdan masyarakat' akan memotivasi masyarakat secara aktif dan kreatif untuk menelaah tJitun urp.t abiotik danbiotik dengan aspek kebudayaan (kultural) dan spiritual, setringga aapat mempengaruhi pandangan, wawasan,pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap tempat aan wiayahny a, yang diharapkan dapat menjaga danmelestarikan sumber day a alam yang dimilikinya.

1, Pengantar

-rrnlah penduduk di dunia pada tahun 2050jika tingkat kelahiran diasumsikan tinggiyaitu di atas-'1' makajumlah penduduknya diperkirakansebalnyak 10.6 milyar. sedang apabila tingkat':lahiran antara 1.8 sampai 2.1 mala pe,duduk arniu akan berjumlah 9.3 ilir5rur, dan apabira:rskat kelahiran penduduknya berada di bawah 1.8 maka jumlahnya g.3 milyar (Haub. c.,- 11)' Dampak meningkatnya jurnlah penduduk di dunia dari tahun-ke tahun, mengakibatkan-butuhan bahan pang,an terus meningkat dari 6 milyar ton pada tahun 1999 menjadi 7 milyar:r pada tahun 2011. dan diperkirakan pada tahun 20s0 meningkat hingg a 70oh, yaitu mencapai'9 milyar ton (Sammons' c., 2013), sedang kebutuhan energi karbon di dunia berdasarkan:diksi "International Energi ottlook 2013" fada tahun 2013 memerlukan 200 trilyun kilowatt':r dan pada tahun 2050 memerlukan 400 trilyun kilowatt jam, hal ini berarti ratusan negara dan-'ian penduduk harus mampu bersaing memenuhi kebutuhan energi.

Jumlah penduduk dunia menumt proyeksi pendLrduk dari Badan pBB atau uN dalamr'Llllya: "World Population Prospect zoit", diketahLri sebanyak 7 milyar pada tahun 201gdan-'llerlukan sumber daya alam sebanyak 1.5 kali br:mi untuk menghidr-rpi penduduknya.Apabila
':1ah penduduk dunia terus bertambah sesuai skenario proyeksi jenis tinggi, maka pacla tahun: rl diperlukan sumber daya alam sebanyak 3 kali bumi seka.ang. Gejarffimanfaatan sumberr alam berlebihan di dunia. terindikasi berdasarkan nasit penelitian lingkunganyang'iblikasikan IJniversitas Adelaide, bahw-a terdapar 4 negara yaitu Brazil. Amerika Serikat,'ra' dan Indonesia 1'ang dinyatakan sebagai ,.gu.u paling beikontribusi terhadap kerusakan-.iungan di permukaan Br:mi.
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Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yaifii
penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia. polusi air, emisi karbon, penangkapan ikan dan

*"u** spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial,

seperti industri, perumahan, pertambangan, mal atau pusat perdagangan dan perkebunan-

In-ilonesia menurut Global Forest l\atchpada tahun 1950 mempunyai wilayah padat

hutan, namun 40Yo dari hutan yang ada telah hilang hanya dalam waktu 50 tahun berikutnya,

sehingga jumlah hutan hujan tropis di Indonesia berkurang dari 162 juta Ha menjadi 98 juta Ha

dan menempati peringkatke 2 hilangnya hutan alam.Dampak kehilangan hutan menyebabkan

Indonesia menempati peringkat 3 untuk spesies terancam dan peringkat 6 untukpenangkapan

biota di laut dan penggunaan pupuk kimia, serta peringkat 7 untukpencemaran air (Adyatma, S.,

20t3).

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan,

berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahrur 1980 sebanyak 147.490.298 jiwa, pada tahun

1990 sebanyak 179.378.946 jiwa, pada tahun 2000 sebanyak 206.264.595 jiwa dan tahun 2010

sebanyak 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami

peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1980 sebanyak

2.O6464gjiwa, pada tahun 1990 sebanyak2.597.572 jiwa, pada tahun 2000 sebanyak2.985.240
jiwa dan pada tahun 2010 sebanyak 2.626.6i6 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut

mengakibatkan eskalasi kerusakan sumber daya alam dilndonesia dan khususnya kerusakan

sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung meluas, sebagai contohuntuk kasus

penebangan liar (illegal logging) yang ditangani Polda Kalsel pada tahun 2007 sebanyak 149

kurrr, tahun 2008 sebanyaklTT kasus, tahun 2009 sebanyak 131 kasus dan tahun 2010 sebanyak

77 kasus. Selain itu, menteri lingkungan hidup menegaskan telah terjadi pengurangan jumlah

sungai di Banjarmasin dari sebanyak 400 sungai lebih menjadi 108 sungai, hal ini karena adanya

perubahan budaya masyarakat dari yang berorientasi sungai menjadi berorientasi darat, sehingga

banyak tubuh sungai hilang karena adanya aktivitas pengurukan tanah untuk permukiman atau

industri dan penimbunan sampaholeh masyarakat (http://www.news.menlh.go.id).

Permasalahan luas lahan kritis di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2000

diketahui seluas 23.242.881Ha, sedang pada tahun 2007 seluas 77.806.879 Ha. Hal yang sama

terjadi di Pulau Kalimantan, luas lahan kritis pada tahun 2000 seluas 7.683178.726 Ha dan pada

tahun 2007 seluas 27.918.047 Ha (Fauzi, A., dkk. , 2}l1).Kerusakan sumber daya alam

dilndonesia dan khususnya kerusakan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan yang

semakin meluas dapat diatasi dengan mengembalikan pengelolaan dan memanfaatkan sumber

daya alalrn oleh masyarakat dengan menerapkan kearifan lokal. Penerapan kearifan lokal dalam

pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan pembelajaran dan penyadaran bagi

masyarakat yang dimulai sejak usia dini. Pembelajaran berbasis kearifan lokal mempunyai

peranan sangat penting dalam pembinaan sikap, mental dan moral masyarakat yang berwawasan

kepedulian lingkungan, sehingga masyarakat tergugah untuk melestarikan sumber daya alam

untuk menunjang masa depan anak-cucunya.

Pembelajaran dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal I ayat

(20) dinyatakan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar. Pendidikangeografi sebagai bidang ilmu yang mempelajari persamaan
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dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewila yahan dalamkonteks keruangan,dapat terlibat dalam membangun sikap, mental dan moral masyarakat yang
berwawasan kepedulian lingkungan, kareaageog.ufi r.r"*pakan ilmu yang menunjang kehidupan
sepanjang hayat d.a1. mgndorongpeningkatan tehidupanmasyarakat- me-ialuipemahiman aspekdan proses fisik (abiotik) yang membentuk pola permukaan bumi serta karaketeristik danpersebaran spasial ekologi (biotik) di permukaan bumi (Effendi, S dan Acep A.B., 2010).Oleh
karena itu, pembelalarart geografi yang memanfaatkan ,rilui-rrilui kearifan loi<al sebagai sumberpembelajaran bagi peserta didik dan masyarakat, akan memotivasimasyarakat secara aktif dankreatif untuk menelaah kaitan aspek abiotik dan biotik dengan aspek kebudayaan (kultural) danspiritual, sehinggadapat mempengaruhi pandangan, wawasan, pengetahuan dan perilaku
masyarakat terhadap tempat dan wilayahnyu, yurg diharapkan aipit-Jn3ugu dan melestarikan
sumber daya alam yang dimilikinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembelajaran Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, dengansudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan (Anonim, 19gg), sehinggadapat disimpulkan leyu studi geografi berkaitan dengan: permukaan bumi (geosfer); alamlingkungan (atmosfer, litosfer, hidrosfer dan biosfer); 
"umat 

manusia dengan kehidupannya(antroposfer); penyebaran keruangan gejala alam dengan kehidupannya termasuk persamaan danperbedaarurya; dan analisis hubungan keruangan ge]ala-gejala geografis di permukaan bumi.
Ruang lingkup pengajaran geografi adalah sebftai U..itut,

-a. 
Alam lingkungan yang menjadi sumber dayabagikehidupan manusia.

b. Penyebaran umat manusia dengan variasi kehidJpannya.
c' Interaksi keruangan umat manusia dengan alam lingkungannya yang memberikan variasi

terhadap ciri khas tempat-tempat di permukaan bumi.
d' Kesatuan regional yang merupakan perpaduan matra darat,perairan dan udara di atasnya.

Pembelajaran geografi bagi peserta didik dan masyarakat diharapkan dapat:

a' Mengembangkan pemahaman dan kompetensi peserta didik dan masyarakat tentang
- organisasi spasial, masyarakat, tempat dan lingkungan di permukaan bumi.
b' Mengembangkan pemahaman p.orlr--p.ores fisik |ung -"*bentuk pola di permukaan bumi,karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permuf,aan bumi, sehingga diharapkan pesertadidik dan masyarakat dapat memahami bahwa manusia menciptakan wilayah (region) untuk

menyederhanakan kompleksitas permukaan bumi.
c' Memotivasi peserta didik dan masyarakat lebih aktif menelaah dan menyadari bahwakebudayaan dan pengalaman akan mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat danwilayah, sehingga memiliki kebanggaan- terhadap warisan budaya, kepedulian, keadilansosial, proses demokratis dan kelestarian ekologis serta dapat meningkatkan kualitas

kehidupan dilingkungannyapada masa kini dan *urJd"pur.

Tujuan pembelajaran. geografi meliputi aspek pengetahuan, keterampian dan sikap, yang dapatdiuraikan sebagai berikut:
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: Aspek Pengetahuan
1) Mengembangkan konsep dasar geograti yang berkaitan dengan pola keruangan dan

proses-prosesnya.
2) Mengembangkln pengetahuan sumber daya alam, peluang dan keterbatasan dalam

pemanfaatannya.
3) Mengembar,rgkun konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan

wilayah negara/dunia.
b. Aspek KeteramPilan

1) Mengembangkan keterampilan mengamati

lingkungan binaan.

lingkungan fisik, lingkungan sosial dan

2) Mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi Yang

berkaitan dengan aspek keruangan.

3) Mengembangfan tete.ampian analisis, sintesis, kecenderungan dan hasil-hasil interaksi

berbagai gejala geografis.

c. Aspek Sikap
1) Menunibuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yar,g terjadi di

lingkungan sekitar.

2) lvtengemUangkan sikap melindungi dan tanggungiawab terhadap kualitas lingkungan

hidup.
3) Mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya.

4) Mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya.

5) Mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa'

2.2 Kearifan Lokal

Kearifan lokal terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom: kebijaksanaan) dan lokal (local:

setempat), yaitu sebagai gagasan-gagasan setempat yang bemilai baik dan bersifat bijaksana

p.rrrh keaiifan, yant tertanam darr diikuti oleh anggota masyarakatnya (Wuryandani, W',
'ZOtO;.f"urifan 

lokal- adalah pandangan dan pengetahuan lokal yang berasal dari budaya

masyarakat , yangbersifat unik dan memiliki hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang

serta dapat teradaptasi dengan sistem ekologi setempat yang bersifat dinamis dan terbuka

berdasarkan nitai-nilai ideaf sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yalg

diwariskan secara turun-temurun dari genirasi ke generasi (Wahyu, 2007)- Kearifan lokal

terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat yang dipengaruhi kondisi geografis

dan secara turun-temurun dijadikan pedoman atau nilai lokal.

Bentuk kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma atau

etika, kepercayaan , adat istiadat, 
-hukum 

adat dan aturan khusus (Sirtha, N., 2003), sehingga

dengan bentuk yang beragam tersebut maka fungsi kearifan lokal dapat dikelompokkan menjadi

8, yaitu:
a. Kearifan lokal yang berfungsi pelestarian sumber daya alam dan konservasi.

b. Kearifan lokal yang berfungsi mengembangkan sumber daya manusia.

c. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengembangan kebudayaat dan ilmu pengetahuan.

d. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

e. Kearifan lokal yang bermakna sosial, misalnya: upacara integrasi komunal/kerabat

f. Kearifan lokal yang bermakna sosial, misalnya: pada upacara kegiatan pertanian

g. Kearifan lokal yang bermakna etika dan moral
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h" Kearifan lokal yang bermakna politik. misaln,va: upacara vang menunjr-rkkan eksistensi
kekuasaan (Sartini. 2006).

Berdasarkan fungsi kearifan lokal tersebut. maka kearifan lokal terdiri dari 5 dimensi,
vang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Lokal, pada umumnya berkaitan dengan perr-rbahan siklus iklim setempat, flora
dan faunanya, kondisi geografis, demografis dan sosiologinya. Hal ini karena masyarakat
telah mendiami suatu daerah cukup lama, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan
lingkungannya.

b. Nilai Lokal, merupakan nilai-nilai lokal yang dibuat, diatur, disepakati dan ditaati bersama
oleh masyarakat, sehingga dapat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia,
manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai lokal mempunyai dimensi waktu,
nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, yang akan mengalami perubahan seiring dengan
kemaj uan masyarakatnya.
Keterampilan Lokal, merupakan keterampilal yang lahir dan berkembang dari hasil adaptasi
masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga dianggap paling sesuai dan mampu mengatasi
permasalahan yang terjadi di lingkunganrya, seperti keterampilan berburu, meramu, bercocok
tanam, berkreasi dan lainnya.
Sumber Daya Lokal, terdiri dari sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan, yang
bersifat kolektif atau milik komunitas masyarakat dan dimanfaatkan masyarakat sesuai
kebutuhan dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan (komersil), seperti: hutan, kebun,
sumber al.r, lahart pertanian dan permukiman.
Pengambilan Keputusan Lokal, merupakan pengambilan keputusan yang diambil oleh
pemerintahan lokal sendiri atau kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yalg
membuataturanuntuk ditaati masyarakatnya yang bersifat lokal atau kesukuan. Pengambilan
keputusan ada yang bersifat demokratis dan ada yang berjenjang.

Pemb elaj aran Geo grafi Berbasis Kearifan Lokal

:-:arifan lokal bangsa Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam, karena terdiri atas
-:r11-t&cil111-l11acam suku bangsa, agama, bahasa dan ritual adat istiadat, sehingga kehadiran
-:svarakat pendatang dari luar, seperti etnis Tionghoa, Arab dan India semakin menambah dan
:tnperkaya kemajemukan kearifan lokal.Kemajemukan kearifan lokal dilndonesia terladi
.,:ena interaksinya dengan kondisi geografis. Kearifan lokal tidak muncul serta merta, tetapi

.alui proses paniangsehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi hehidlrpan masvarakat dalam
gka waktu cukup lama.Kearifan lokal menjadi budaya yang mengakar. mentradisi dan
.ekat kuat pada kehidupan mas,varakat.

Kerusakan sumber daya alam akibat tekanan penduduk,egoisme sektoral, keserakahan
r komersialisasi oleh sebagian masyarakat dalam segala bidang mempunyai dampak kearifan
:al semakin ditinggalkan, sehingga jatidiri masyarakat Indonesia semakin keluar dari nilai-
lai luhur budaya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebudayaan bangsa Indonesia
perlukan revitalisasi budaya lokal (kearifan lokal) yang berdampak pada pelestarian sumber
'a. Revitalisasi budaya lokai dapat dilakukan dengan pembelajaran geografi berbasis kearifan
al, hal ini karena pengenalan dan pemahaman kearifan lokal akan menumbuhkan kecintaan
:rta didik dan masyarakat pada daerahnya. Kecintaan pesefta didik dan masyarakat pada:,i-fia O1O1K dan masyaraKat pada Claerahnya. l(ecmtaan pesefia dtdrk dan masyarakat pada

..:ahnya, akan mewujudkan ketahan daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat
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menata diri sesuai dengan konsep yang telah diyakini kebenarannya, sehingga akan

menumbuhkan insan yang tangguh, bersemangat tinggi, berwawasan lingkungan dan dapat

memanfaatkan sumber daya secara lestari dan berkelanjutan.

Pembelajaran geografi berbasis kearifan lokal merupakan pembelajaran geografi yang
memanfaatkansumber media dari kearifan lokal, yang bertujuan memberikan wawasan dan
pengetahuan bagi peserta didik dan masyarakat untuk dapat mengetahui potensi dan
memanfaatkan sumber daya di daerah dengan kaidah kearifan lokal, yang tetap menjaga dan

melestarikan potensi sumber daya di daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari dan

berkelanjutan. Potensi sumber daya di daerah merupakan potensi sumbsr daya spesifik yang
dimiliki suatu daerah, karenapara peserta didik dan masyarakat sudah membawa nilai-nilai
budaya yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitamya, sehingga mereka
mudah diberikan pengetahuan dan pemahaman yang berdampak pada kecintaan terhadap budaya
sendiri. Pengajar yang bijaksana harus dapat memanfaatkan nila-nilai kearifan lokal di daerah
dalam proses pembelajaran. Pengajar yang kurang memahami makna kearifan lokal di daerah,
cenderung kurang sensitif terhadap keragaman budaya setempat, sehingga dalam transfer
pengetahuan kepada peserta didik dan masyarakat akan mengalami kendala, yang berakibat
pesefia didik dan masyarakat kurang mampu menghargai sumber daya dan keunggulan budaya
daerah (Susanti, L.R.R., 20lI).

Beberapa contoh penerapan penggunaan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran
geografi adalah sebagai berikut:

1. Kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengetahuan lokal, dapat dicontohkan sebagai berikut:
a. Pertanda akan terjadi gempa tektonik sebagai pembelajaran dalam "Geologi dan

Lingkungan", diketahui oleh masyarakat disekitar pantai Maluku Utara dengan melihat
indikator naiknya ikan-ikan dalam jumlah besar di sekitar pantal

b. Pertanda akan terjadi gunung meletus sebagai pembelajaran dalam "Geologi dan
Lingkungan", diketahui oleh masyarakat disekitar Gunung Merapi di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan melihat indikator turunnya binatang berbondong-
bondong (harimau, ular, monyet dll) dari puncak dan lereng gunung.

c. Pertanda akan terjadi stunami sebagai pembelajaran dalam "Geologi dan Lingkungan",
diketahui oleh sebagian masyarakat di wilayah Aceh Darusalam dengan melihat indikator
segerombolan kalong (kelelawar buah) melakukan migrasi sebelum terjadi stunami.Selain
itu, diketahui oleh sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar pantai Barat Sumatera dan
pantai Selatan Jawa dengan melihat surutnya permukaan air laut di pantai hingga beberapa
puluh meter dari garis pantai secara tiba-tiba.

d. Pertanda datangnya air pasang atau mulai air surut sebagai pembelajaran dalam
"Hidrologi dan Lingkungan", diketahui oleh masyarakat Kalimantan dengan melihat
bintang-bintang yang ribuan banyaknya yang muncul secara periodik (Wisnubroto dan
Attaqi, 1997).

e. Pertanda datangnya musim sebagai pembelajaran dalam "Meteorologi dan Klimatologi",
diketahui oleh masyarakat rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya
bintang "Baur Bilah" yang muncul di ufuk Barat pada waktu senja hari sebagai pertanda
terjadi musim kemarau (panjang atau pendek), dan munculnya bintang "Karantika"
sebagai pertanda terjadi musim hujan (lr{oorginayuwati dan Rafieq,2007).
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Kearifan lokal yang berfungsi sebagai nilai lokal sebagai pembelajaran dalam "Meteorologi
dan Klimatologi sefta Geografi Pertanian", sebagai contoh: Penanggalan berkaitan dengan
kegiatan usaha pertanian (bercocok tanam atau penangkapan ikan), dikenal oleh beberapa
suku di Indonesia dengan berbagai rrama, yaitu: Pranata Mangsa (ketentuan musim) untuk
suku Jawa; Kerta Masa (Bali); Palontara (Sulawesi Selatan); Nyali Q.trusa Tenggara) dan
Bulan Berladang (Dayak) (Daldjoeni, N., 1984; Noor, M. dan Jumberi, A., 2006).
Penanggalan berbasis peredaran matahari dan siklusnya selama 1 tahun (366 hari), yang
memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam lainnya untuk dimanfaatkan sebagai
pedoman dalam kegiatan usaha tani, penangkapan ikan dan antisipasi menghadapi bencana
(kekeringan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman dan banjir) yang mungkin
terjadi.

Kearifan lokal yang berfungsi sebagai keterampilan lokal sebagai pembelajaran dalam
"Geografi Tanah, Geografi Pertanian, Geografi Permukiman dan Geografi Budaya", dWil
dicontohkan dalam kegiatan masyarakat di Kalimantan (Provinsi: Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat) sebagai berikut:
a. Pola pemukiman dan konstruksi rumah, yang dikenal dengan "rumah lanting" untuk tipe

rumah di pinggir tepian sungai sebagai adaptasi antisipasi adanya pasang surut sungai,
sehingga rumah selalu berada di atas air. Keberadaan"rumah panggung"padalahan di atas
rawa berfungsi sebagai antisipasi menyikapi pasang tinggi, perikanan dan serangan
binatang melata, yang memanfaatkan sumber daya alam lokal (kayu galam, kalu ulin dan
kayu hutan) sebagai bahan baku konstruksi.Keberadaan "rumah betang atau bertiang
tinggi" di lahan daratan,yang lahan di bawah rumah berfungsi sebagai tempat beternak
dan menghindari serangan binatang melata dan babi hutan, yang memanfaatkan sumber
daya alam lokal (kayu ulin dan kayu hutan) sebagai bahan baku konstruksi.

b. Pola pertanian dan pola tanam yang dikenal dengan "banih tahun, padisurung,
padi rintak", yaiht pemanfaatan benih padi lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi
setempat yang beruparawapasang surut dan rawa lebak.

c. Pengelolaan dan konservasi tanah dan air, yang dikenal dengan istilah: "sistem Handil
(kerjasama atau gotong royong)",yaitLl sistem saluran irigasi hasil gotong royong oleh
masyarakat yang dibuat secara menjorok masuk dari pinggir sungai sejauh 2-3 km dengan
kedalaman 0,5-1,0 m dan lebar 2-3 m, sistemnya memanfaatkan tenaga (pukulan) puri.rg
air sungai yang masuk ke dalam saluran handil sebagai saluran pengairan, dan disaat air
surut akan keluarmembawa air lindian dari sawah yang sebagian diendapkan dan
ditampung pada saluran handil dan sebagian memasuki sungai bersamaan saatairnya surut
Q'Joor, M., 20ll)."Sistem Anjir",yaitu saluran atau kanal yang berhubungan langsung
dengan sungai besar (dapat dilayari), yang berfungsi untuk memperlancar irigasi dan
transpoftasi dengan lebar antara 20 - 35 meter dan kedalaman sekitar 3 meter. "sistem
Tabat (dam overflow)", yaitu sistem menahan air dalam saluran handil supaya air tidak
keluar pada saat surut sehingga lahan persawahan tetap tergenang, yang berfungsi teknis
yaitu agar lahan mudah diolah dan tanam tidak mengalami kesukaran, serta berfungsi
saintifik yaitu memberikan peluang memudahkan perombakax bahan organik dan
mencegah terjadinya pengelantangan (ekspose) tanah, sehingga terjadi oksidasi tanah
lapisan atas (membentuk lapisan pirit) yang berakibat meningkatnya kemasaman dan
kejenuhan alumunium yang bersifat meracuni tanaman.

d. Pengelolaan kesuburan lahan,yaitu:
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l) Pemtrerian garamoleh petani tradisional di lahan pasang surut Kalimantan Selatan,
cler:gan memberikan garam antara 100-800 kg ha-1 di lahan sawahnya. Pemberian 75

kg NaCl (garam ikan) per hektar dapat meningkatkan hasil padi sebesar lebih
50%. Jumlah garam yang diberikan tergantung tingkat kesuburannya dan diberikan
apabila mulai terjadi penurunan hasil.

2) Pemberian abu sebagai penyediaan bahan mineral siap pakai (konsumsi) untuk
tanaman.

3) Penyiapan lahan dengan pengelolaan kompos untuk padi sawahdikenal dengan sistem
"tajak-puntal-hambur", dengan pekerjaan penebasan rumput, jerami atau gulma yang
disebut menajuk (dari kata tajak). Gulma atau jerami yang telah ditebas,dikumpulkan,
dibentuk seperti bola dan dibiarkan terendam, yarrg disebut memuntal (dari
katapuntal). Setelah gulma dan jerami yang berbentuk bola tampak matang,kemudian
dicacah atau dicincang (dipotong-potong kecil-kecil) dan disebarkan di permukaan
lahan, yang disebut menghambar (dari kata hambur) (Djajakirana et al,
1999).Penyiapan lahan dengan pengembalian gulma dan jerami Qtuntat) dapat
menurunkan kemasaman tanah dari pH 3,0 menjadi pH 6,0. Cara tajak puntal hambur
berhasil menaikan pH tanah dari pH 3,0 sebelum penyiapan lahan menjadi pH 5,8
sesudah penyiapan lahan. Pemapasan tanah dalam sistem penyiapan lahan tradisional
secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya produksi asam-asam terutama pirit
(Mulyanto et al., 1999).

e. Peralatan pertanian yang merupakan produk lokal dan secara meluas digunakan di lahan
rawa,diantararrya adalah "sunduk" yaitu alat tradisional yang terbuat dari kayu ulin tipis
atau lempengan baja berukuran lebar 20 cm dan panjang 35 cm, berfungsi untuk menggali
tanah rawa dengan cara menekan sundak ke bawah memotong tegak lurus tanah."Tajuk"
yaitualat tradisional yang berfungsi sebagai alat potong (penebas) rumput, jerami atau
gulma di lahan rawaz yang terbuat dari bilah besi seperti parang (melengkung) dengan
pegangan berupa kayu panjang sekitar 1 meter, yang mengikat bilah besi dengan sudut
antara 60o sampai 90o. Tajak terbagi menjadi 2 jenis, yaittt Tajak Bulan (sudut 90o) untuk
lahan kering (adah hujan) danTajak Surung untuk lahan rawa (sudut 60o).

Kearifan lokal yang berfungsi sebagai sumber daya lokal sebagai pembelajaran dalam
"Geomorfologi dan Lingkungan dan Geografi Tanah dan Lingkungan", dapat dicontohkan
sebagai berikut:
a. Kearifan lokal "Kebekolo", yaitu tindakan petani di Ende dan Maumere, NTT dengan

membuat sengkedan atau teras pada lahan miringsupayalaharltarrah tidak tererosi/terkikis
dan hanl.ut ke hilir.

b, Kearifan lokal "Batu Bertsnuh", yaitu tindakan petani di daerah Oebola, Kupang NTT
memanfaatkan batu yang tersebar banyak di permukaan tanah untuk menata lahan agar
terlindung dari erosi dan longsor, sedang "Tubutun Watu", yaitu tindakan petani
memanfaatan batuan yang ada untuk pembatas petakan atau disusun memotong lereng,
sehingga cukup efektif menahan laju erosi dan permasalahan gangguan batuan pada
perakaran tumbuhan dapat diatasi/dikurangi (Suradisastra, K. dan Dariah, A.,2012).

Kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan lokalsebagai pembelajaran
dalam "Geografi Pertanian, Geografi Politik, Geografi Budaya dan Geografi Sosial", dapat
dicontohkan sebagai berikut:

246



a' Sistem sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya dikenalkelembagaan sosial yang disebut "Bubuhan(etnis Banjar)atauBubohan(Melayu
Kayung)atau Bubuan(Tidung)", yaitu unit kesatuan famili atau keker abatan yang erat
sampai derajat sepuqu dua hingga tiga kali, baik hubungan kekerab atan d.aipihak ibu ataubapak dalam suatu lingkungan yang nyata batas-batasnya (sungai, handil atau anjir) dandikepalai oleh seorang kepala bubuhan (7a tuha) yartgdipilih r"*u aklamasi dan diterima
masyarakat berdasarkan keturunan, pendidikan, k"*ibu*uan dan tanggung jawab sosial.Peran bubuhan dalam pengelolaan tata air, seperti handil (saluran 

-i-iigasi 
dan drainase)yang dipimpin oleh kepala handil meliputi kawasan handil r.punlurg 

--: r- dan berperan
sebagai pengeiola air dan pertanian selempat, termasuk perawatan Julr.urr, sehingga padajaman penjajalral Belanda diperkenankiurmemungut pajak penggunaan anjir dan handilsebesar 10%' dari nilai hasil hutan dan pertanian y-ang aia"gt 

"t-a1lam 
jukung dan kapaltradisional.

b' Sistem kelembagaan yang berorientasi sosial-ekonomi dalam pemeliharaan ternak, yaitu
kelembagaan kredit pinjam ternak babi dalam bentuk epawao (bagi hasil in-natura) daniyoobai (bagi hasil dengan nilai uang) di Kabupaten Paniai, papua; kelembagaan kreditternak di Pulau Sumba, NTT yaitu tu*bo kontrik,merupakan lembaga perkreditan ternaksapi dalam program pemerintah jajahan Hindia Belanda dan misii berlaku hinggasekarang, berfungsi mengurangi resiko kegagalan usahatani di lahan marginal(Suradisastra, K. dan Dariah, A.,2012)

{. Penutup

Kepedulian dan kesadaran ilmuwan, peneliti dan masyarakat mempelajari dan mendalamihearifan lokal atau pengetahuan lokal yang sudah dimiliii masyarakat setempat di muka bumixbagai hasil adaptasi dengan lingkungannya, dilatarbelakangi 
-adanyakemul'uan 

ekonomi dan>osial masyarakat yang disertai berbagai kerusakan ,u*b". daya alarrr" oan lingkungan.Fertambahan penduduk yang terus meningkat di masa depan berakibat pada peningkatanierusakan dan degradasi sumberdaya alam aan rnghngan (litosfer, hidrosfer, atmost-er, biosferJan antroposfer) yang semakin dirasakan masyarakat. -

Kearifan lokal 
. 
hasil adaptasi masyarakat dengan lingkungannya, telah banyakJipraktekkan di berbagai wilayawdierah dan telah berhasil mewariskan kelesiarian sumber dayadam dan lingkungand-a|i qeryrasi ke generasi. oleh karena itu, penggalian dan pemanfaatan

trengetahuan kearifan lokal di berbagai wilayaVd,aerah sebagai basis'fembelajaran khususnyageografi sangat penting untuk diterapkan pada peserta didik dan masya iakat. Hasil pembelajarannerbasis kearifan lokal. diharapkan- dapat *"rr3uai bekal pengetahuan bagi peserta didik dannasyarakat, sehingga dapat menerapkin kearilan lokal dalam memanfaalkan potensi sumber;a1'a alam dan lingkungan, yang akan berdampak positif dalam menjaga dan melestarikanpotensi
nmrber daya alam dan lingkungan di masa kini aan at<an datang.

247



: ..f ii1r Pustaka

' :iia, S.. 2013. Pendiclikan Geogru.fi Berbasis Penclidikan Karakter. Bukn: Pendidikan
Karakter: Hlm. 173-184. Penerbit: Niaga Sarana Mandiri. Bandung

..,ri1, 1988. Peningkatan Kualitas Pengajoran Geografi". Hasil Seminar dan Lokakarya
Semarang.

Ii,,1rlioeni N. 1984. Pranatantangsa, the jcnanese agricultural calendar - Its bioclimatologiccti
and sociocultural function in developing rural li/b. The Environmentali.sr 4:75-
1 8DOI: 1 0. 1 007iBF01907286.

'''./': A., dkk., 2011. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2010. Kementerian Lingkungan
Hidup Republik Indonesia. Jakarta.

1r:.'Lrl--r. Carl, 2011. What if Population Grows Faster than The Experts Project?.
http://erist.org/population/201 1- 10-20-what-if-population-grows-faster-than-expefts-
project/, diakses tanggal 20 Oktober 2014

l,t)or, M. dan Jumberi, A., 2006. Kearifan Budaya Lokal dalam Perpehif Pengembangcot
Pertqnian di Lahan Rawa. Buku Monograf yang berjudul : Kearifan Lokal Perlanian di
Lahan Rawa, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.

.i'li'ot, 
M., 2011. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lahan Gambut. Makalah "Workshop
Monitoring Teknologi Mitigasi dan Adaptasi terkait Perubahan lklim". Surakalta.

Ncrorginayuwati dan A. Rafieq. 2007. Kearifan Lokal clalam Pemanfaatan Lahan Lebak untuk
Pertanian di Kalimantan. Dalant Keari/an Budaya Lokal Lahan Rawa. Balai Besar
Sumber Daya Lahan Pertanian. B anj arbaru/B o gor.

-,.Lr1lrilor1S: Caitlin, 2013. Global Food Production.
http:/ifoodtank.com/news/2013/02linfographic-global-food-production, diakses tanggal
10 Oktober 2014

:.:artini, 2006. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kaiian Filsctfati.
http://filsafat.ugm.ac.id, diakses tanggal 30 Oktober 2014.

Sirtha, N., 2003. Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali. Denpasar

Sumaatmadja. N." 1998. Melodologi Geografi Analisa Keruangan Bandung: Alumni.

.:r,riradisastra, K. dan Dariah, A.,2012. Pemetaan Kearifan Lokal dan Kctpital Sosial pada
Kegiatan Pertanian Lahan Kering. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Peftanian.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

..'rs&rti, L.R.R.,2011. Membangun Pendiclikan Kctrakrer cli Sekolcth; lrlelctlui Kearifan Lokal.
Makalah Semiar pada Persidangan Dwitahunan FSUA-PPIK USM" tanggal 26-27
Oktober 2011. Padang.

Wahvu, 2007. Makna Keorifan Lokal dalam Pengelolaan Stmtber Daya Alam dan Lingkttngan di
Kalimantan Selcttctn. (Orasi ilmiah pada pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi)
Universitas lambung Mangkurat.

Wisnubroto, S. dan R. Attaqi. 1991. Pengenolan Wakttt Trctdisional "Bttlan Berladang"
Kesamaaannya dengon Keadaan Meteorologis dan Pemanfdatannya unh,tk

248



Pertctnian.Jurnal llmu Tanah dan Linghmgan:l(l), Desember 1997: Hlm. 61-66.
Fak. PertanianUniversitas Gadjah Mada. yogyakarta.

Wuryandani. W., 2010. Integrasi Nitai-Arihi Kearifan Lokal clalam pembelctjaran untukMenanamkan l'{asionalisme di Sekolcth Dasar.
G

ELAJ
EK

diakses tanggal3O Oktober 2014.

249


	IMG_20180521_0001.pdf
	IMG_20180521_0002.pdf
	IMG_20180521_0003.pdf
	IMG_20180521_0004.pdf
	IMG_20180521_0005.pdf
	IMG_20180521_0006.pdf
	IMG_20180521_0007.pdf
	IMG_20180521_0008.pdf
	IMG_20180521_0009.pdf
	IMG_20180521_0010.pdf
	IMG_20180521_0011.pdf
	IMG_20180521_0012.pdf
	IMG_20180521_0013.pdf
	IMG_20180521_0014.pdf
	IMG_20180521_0015.pdf
	IMG_20180521_0016.pdf
	IMG_20180521_0017.pdf
	IMG_20180521_0018.pdf

