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Ringkasan  

 
Pengenalan pembuatan Peta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kinerja guru geografi SMA/MA dalam proses pembelajaran geografi di sekolah masing-

masing. Peningkatan pengetahuan guru dalam konsep-konsep data spasial dan kaidah 

kartografis untuk pembelajaran geografi di sekolah merupakan tujuan yang hendak 

dicapai dalam kegiatan PPM ini.  

Pelatihan ini dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi disertai tanya 

jawab. Metode ceramah diperlukan untuk menjelaskan konsep-konsep data spasial dan 

kaidah kartografis meliputi pengertian, subsistem, komponen, data, proses, analisis, dan 

penyajiannya. Metode demonstrasi untuk menunjukkan komponen data spasial yang 

diperlukan untuk analisis dan cara penyajiannya, sedangkan tanya jawab untuk memberi 

kesempatan para peserta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Kegiatan pelatihan 

ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik dilihat dari ketercapaian target peserta 

pelatihan, ketercapaian tujuan pelatihan, ketercapaian target materi yang direncanakan, 

dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Kualitas pembelajaran merupakan aspek yang harus dicapai oleh seorang guru 

dengan indikasi pencapaian target pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran 

yang diberikan kepada siswa harus lebih bermakna agar target pembelajaran dapat 

tercapai, untuk itu siswa diharapkan mengalami proses pembelajaran yang 

dilangsungkan. Dalam hal ini adalah pengenalan konsep kaidah kartografis dalam 

pembuatan peta harus dapat dikuasai oleh guru geografi SMA. 

Berdasarkan fakta yang dijumpai, banyak sekali guru geografi SMA di Kota 

Banjarmasin yang tidak mampu untuk menjelaskan tentang kaidah kaidah kartografis 

dalam pembuatan peta secara benar. Permasalahan ini berlanjut hingga konsep-

konsep data spasial yang diberikan kepada siswa, meliputi sumber data, pengolahan 

data spasial, dan penyajiannya. 

Wujud dari tanggung jawab dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi untuk kepentingan masyarakat adalah pengabdian pada masyarakat.Pengabdian 

masyarakat dipandang perlu dilakukan sebagai sarana untuk menjembatani kampus 

dengan masyarakat, dalam hal ini adalah guru geografi SMA di Kota Banjarmasin 

Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini sebagai realisasi pelaksanaan pengabdian pada 

masyarakat bagi dosen-dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

ULM yang saat ini diperlukan oleh para guru adalah sosialisasi dan pelatihan SIG 

secara benar. Aspek yang terkait dengan Peta, khususnya dalam konsep dan 

metodenya. Untuk meningkatkan kemampuan guru-guru Geografi SMA  maka 

dipandang perlu bagi dosen-dosen Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu 

Keguruan dan Pendidikan (FKIP) ULM untuk melakukan pelatihan bagi guru-guru 

geografi SMA di Kota Banjarmasin. Pelatihan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap 

peningkatan kemampuan guru-guru Geografi SMA terutama di Kota Banjarmasin 

yang dikemas dalam paket pengabdian masyarakat oleh tim dosen Jurusan 
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Pendidikan Geografi Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Lambung Mangkurat 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya pemahaman guru dalam hal konsep data spasial dan penyajiannya 

sesuai dengan kaidah kartografis. 

2. Terbatasnya tenaga pengajar yang mengampu bidang geografi mempunyai 

latar belakang bukan dari bidang geografi. Berdasarkan data MGMP Dinas 

Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga pengajar yang mempunyai 

latar belakang pendidikan geografi sangat sedikit. Oleh karena itu, 

pengalaman yang mereka dapatkan sangat minim baik dalam hal 

mendapatkan sumber data spasial, pengolahan data spasial, dan 

penyajiannya.  

 

C. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan guru SMA dalam mendapatkan sumber data spasial, pengolahan 

data spasial, dan penyajiannya. 

 

D. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Manfaat kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengalaman dan 

pemahaman kaidah kartografis dan Pendalaman konsep menggunakan aplikasi 

Arc GIS dalam pembelajaran materi kartografis yang ada di kelas XII jenjang 

SMA/MA sederajat. 
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E. Sasaran Pengabdian 

Sasaran kegiatan ini adalah guru-guru geografi SMA di Kota Banjarmasin, 

khusus sekolah negeri yang tergabung dalam kegiatan MGMP Geografi dalam 

lingkup Dinas Pendidikan. 

 

F. Tempat dan Waktu Kegiatan 

a. Tempat  : Ruang Lab SIG FKIP ULM 

b. Waktu  : 19 Agustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan peserta yang 

akan diundang. Peserta yang akan diundang pada kegiatan kali ini adalah guru-guru 

geografi SMAN di Kota Banjarmasin. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan ini adalah pendekatan kontekstual dan pendekatan pragmatis teoritis. 

1. Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan konstekstual berlatar belakang bahwa belajar lebih bermakna dengan 

melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah, tidak hanya sekedar 

mengetahui, mengingat, memahami melainkan mempraktekan. Pembelajaran tidak 

hanya berorientasi target penguasaan materi, yang akan gagal dalam membekali 

penerima materi untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dengan 

demikian proses pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil belajar, sehingga 

pemateri dituntut untuk merencanakan strategi peyampaian materi yang variatif 

dengan prinsip membelajarkan, memberdayakan, bukan sekedar ceramah.  

Metode pendekatan ini dimaksudkan agar penerima materi tentang 

pembelajaran kaidah kartografis yang berbasis aplikasi dan perlu pelatihan yang 

bersifat kontekstual dapat ditransformasikan pada guru-guru geografi SMAN di Kota 

Banjarmasin. Masalah yang dipilih merupakan permasalahan yang riil dialami 

langsung oleh guru di kelas. 

Materi ini disampaikan melalui ceramah, tanya jawab, diskusi dan demostrasi. 

Metode ceramah diperlukan karena konsep ini merupakan materi yang sama sekali 

baru bagi peserta terutama yang tidak berlatar belakang pendidikan geografi. Tanya 

jawab, demostrasi dan diskusi diperlukan untuk memperdalam materi.   
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2.  Metode Pendekatan Praktis Pragmatis 

 Metode ini digunakan dengan maksud agar dalam waktu yang terbatas ini, 

guru-guru geografi SMA dapat menguasai penyususnan. Metode pembelajaran dalam 

kegiatan ini adalah dengan metode praktek, pemberian tugas, dan pelaporan hasil.  

 

B. Tahap Pelaksanaan 

 Ada dua model kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini antara 

lain: 

1. Ceramah, tanya jawab, dan diskusi mengenai materi konsep data spasial 

proses, dan penyajiannya. 

2. Praktek menggunakan aplikasi Arc GIS untuk memudahkan dalam 

pembelajaran materi Peta dan Kaidah kartografis yang ada di kelas XII 

jenjang SMA Negeri. 

 

C. Luaran 

 Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah peserta dapat 

memahami konsep data spasial dan kaidah kartografis serta mempraktekkannya 

menggunakan aplikasi Arc GIS dalam pembelajaran materi SIG. Sedangkan bagi 

pelaksana, kegiatan ini merupakan suatu wujud nyata pada Tridharma Perguruan 

Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga, kegiatan ini sebagai 

sarana untuk mengaplikasikan inovasi pembelajaran di era kemajuan teknologi untuk 

meningkatkan keberagaman cara pemecahan masalah di kelas oleh guru. 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

A. Khalayak Sasaran  

Guru SMA mata pelajaran Geografi pada umumnya merupakan khalayak 

sasaran yang menjadi fokus pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

Sebagai khalayak sasaran strategis adalah para guru yang perlu pemahaman dalam 

konteks kajian ilmu geografi di bidang data spasial, pemetaan dan kartografis untuk 

menunjang kenerja guru dalam pembelajaran. 

 

B. Metode Kegiatan  

Rendahnya pemahaman mengenai data spasial dan kaidah kartografis dalam 

pembelajaran materi Peta di sekolah sebagian besar disebabkan karena kurangnya 

pemahaman guru tentang materi tersebut. Kenyataan dilapangan materi tersebut 

digunakan dalam sub kajian penting pada materi Ujian Nasional (UN) sehingga perlu 

diadakan Pelatihan dan pemahaman konsep Peta dan kaidah Kartografis dengan 

metode sebagai berikut: 

1. Materi pelatihan meliputi:  

a. Pengenalan tentang konsep data spasial 

b. Pengertian dan karakteristik data spasial 

c. Instalisasi aplikasi Arc GIS  

d. Pengoperasian aplikasi Arc GIS untuk menampilkan data spasial yang akan 

diproses 

e. Praktikum aplikasi Arc GIS untuk menyajikan data spasial 

2. Menyediakan buku pedoman kegiatan yang meliputi pengenalan materi dan 

konsep data spasial, pengoperasian Arc GIS untuk memproses data spasial dan 

penyajian hasil akhir data spasial. 

3. Setiap peserta diwajibkan untuk mempraktekkan satu jenis peta dengan tahapan-
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tahapan praktek agar dapat dipantau sejauh mana pemahamannya tentang data 

spasial dan kaidah kartografis. 

 

C. Langkah-Langkah Kegiatan  

Pelaksanaan pelatihan PTK untuk guru SMA mata pelajaran Geografi di Kota 

Banjarmasin melalui prosedur sebagai berikut :  

1. Konfirmasi Lapangan  

Data yang diperlukan adalah penyebab rendahnya pemahaman guru untuk 

menyampaikan materi Peta dan Pemetaan, apa yang diperlukan pihak 

pengajar/guru untuk menumbuhkan semngat dalam menyampaikan materi Peta 

dan Pemetaan. Kebutuhan tersebut antara lain dana pendukung pelaksanaan dan 

pemahaman materi Peta dan Pemetaan.  

2. Mengajukan Proposal Pengabdian Masyarakat  

Berdasarkan observasi lapangan tentang keterbatasan guru dalam menyampaikan 

materi Peta dan Pemetaan, diajukan kegiatan pengenalan data spasial dan kaidah 

kartografis bagi guru geografi SMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan 

Selatan 

3. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap guru dalam 

memberikan materi Peta dan Pemetaan di sekolah, dan bisa mengkoneksi 

laboratorium kompoter dengan aplikasi Arc GIS, untuk memudahkan penjelasan 

kepada siswa tentang materi Peta dan Pemetaan oleh guru. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 

Tim pengusul pada kegiatan ini merupakan dosen Program Studi Pendidikan 

Geografi FKIP UNLAM yang memiliki bidang keahlian yang hampir serupa yaitu 

Geografi fisik sebagai ketua dan juga Anggota Pelaksana. Bidang keahlian Ketua dan 

anggota Pengusul kegiatan sesuai dengan topik permasalahan dalam pengajuan 

usulan kegiatan ini, yaitu pengenalan interpretasi sitra penginderaan jauh untuk 

penutup lahan bagi guru geografi SMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan 

Selatan. 

Pengetahuan tentang materi pemetaan serta kemampuan dalam 

mengoperasikan aplikasi Arc GIS, merupakan hal yang penting dalam pemecahan 

permasalahan belajar siswa di kelas dan juga untuk mematangkan materi Ujian 

Nasional (UN) yang mempunyai kedudukan 10% pada sub bab Peta dan 10% sub bab 

SIG, dengan harapan sub bab materi Peta dan SIG tidak lagi di belakangkan karena 

pemahaman guru terhadap materi pemetaan dan SIG minim. Hal demikin dapat 

mewujudkan sinergi yang positif dari tim pengusul, maka kegiatan ini akan berjalan 

dengan lancar dan akan tercapainya target luaran yang diharapkan. Kualifikasi tim 

pengusul dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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BAB V 

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Evaluasi 

Pengabdian kepada masyarakat mengenai pengenalan konsep data spasial, proses 

pemetaan, dan penyajian peta bagi guru geografi SMAN di kota Banjarmasin 

Propinsi Kalimantan Selatan. Dilaksanakan dua tahap, yaitu tahap tatap muka klasikal 

dan tahap konsultasi. Tahap tatap muka dan tahap konsultasi diberi waktu sebulan 

terhitung sejak acara tatap muka klasikal diadakan. Konsultasi terbuka bagi peserta 

kegiatan selama jam kerja.  

Evaluasi hasil belajar dilakukan menurut persentase kehadiran guru yang 

mewakili guru-guru geografi SMAN di Kota Banjarmasin, kesungguhan, dan hasil 

kegiatan. Dari hasil ketiga aspek tersebut, aspek pertama dan kedua memperoleh 

predikat yang memuaskan, tetapi hasil penilaian aspek ketiga kurang memuaskan. 

 

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

 Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijumpai beberapa faktor 

pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi untuk 

langkah antisipasi pada acara serupa. 

1. Faktor Pendukung 

a. ada minat yang cukup besar di kalangan guru-guru geografi SMAN di Kota 

Banjarmasin untuk mempelajari dan mempraktekkan materi pengolahan data 

spasial dan penyajiannya. 

b. terdapat kesesuaian antara materi PPM yang ditawarkan oleh tim PPM dengan 

materi MGMP yang direncanakan akan dibahas oleh guru-guru geografi MA 

di Kota Banjarmasin. 
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c. Dukungan dari pihak MGMP Geografi SMA di Kota Banjarmasin dan 

dukungan dari kepala Diknas cukup besar. 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Sebagian peserta tidak mempunyai pengalaman dalam mempraktektikan 

aplikasi Arc GIS untuk melakukan pemetaan dan penyajian peta. 

b. Kurangnya dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini terutama 

penyediaan konsumsi dan barang habis pakai 

c. Perlu waktu yang lebih lama untuk dapat memahami materi yang disampaikan 

pada waktu ceramah dan praktek. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen program studi pendidikan 

geografi merupakan sarana dan media yang efektif untuk selalu menjaga kualitas 

bagi guru-guru geografi SMAN di Kota Banjarmasin. Untuk meningkatkan 

kemampuan akademis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

2. PPM mengenai pemahaman dan pelatihan data spasial, pemetaan, dan penyajian 

peta, sangat diperlukan oleh guru-guru geografi SMAN di Kota Banjarmasin. 

Berhubung fakta dilapangan guru-guru geografi lintas MGMP Dinas Pendidikan 

di Kota Banjarmasin sedikit yang berlatar Pendidikan Geografi dan kurang 

memahami materi PJ dan SIG yang dalam penerapan Kurikulum 2013 termasuk 

materi inti, serta masuk dalam kajian materi di Ujian Nasional (UN). 

3. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan PPM diperlukan dana yang 

lebih banyak dari sebelumnya. 

 

B. Saran 

1. Kegiatan PPM yang bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang 

dalam hal ini adalah sumberdaya guru-guru geografi SMAN di Kota Banjarmasin 

sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan guru 

2. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan kegiatan MGMP guru-guru geografi 

SMAN perlu ditingkatkan sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi 

oleh guru di lapangan dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut 

melalui kegiatan pengabdian. 
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