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Abstrak- Google Earth merupakan aplikasi yang sedang berkembang dan mampu mewujudkan ide dari sebuah
halaman buku ke dalam imajinasi peserta didik. Peserta didik mengharapkan teknologi menjadi bagian dalam
pendidikan, dan Google Earth merupakan salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Google Earth
menyediakan media bagi para pendidik untuk mengembangkan kemampuan visual peserta didik dan
memberikan kesempatan peserta didik untuk melihat setiap sisi yang ada di dunia. Google Earth membantu
peserta didik mengembangkan pemahaman tentang jarak dan perbedaan kebudayaan di seluruh dunia. Google
Earth ini merupakan program globe virtual yang cocok digunakan oleh guru geografi sebagai pengganti atlas
dan globe konvensional dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengamati bumi melalui komputer. Aplikasi
pemetaan interaktif ini memberikan kesempatan pada para penggunanya untuk menjelajahi atau terbang ke
seluruh dunia, mengamati gambar dari satelit yang memperlihatkan jalan, bangunan, keadaan geografis, dan
data spesifik mengenai lokasi atau tempat tertentu. Google Earth terhubung langsung dengan internet, oleh
karenanya dapat menyediakan data online berkaitan dengan data suatu tempat. Seiring dengan kemajuan jaman
dan peningkatan kecerdasan, maka kini teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran semakin
beragam dan menarik. Suatu teknologi diciptakan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan akan
selalu diimbangi dengan kompleksitas teknologi itu sendiri, namun hal itu sebanding dengan kerumitan dan
tingkat kemanfaatannya dalam pembelajaran.
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1. PENDAHULUAN
Geografi adalah mata pelajaran yang sangat
memerlukan berbagai media untuk memahami
fenomena lapisan bumi (geosfer), baik fenomena fisik
maupun fenomena sosial. Mengamati dan memahami
fenomena geografi sebenarnya dapat dilakukan
dengan studi lapangan, tetapi hal tersebut terkendala
lamanya waktu dan besarnya biaya. Untuk
mengefisiensi waktu dan biaya dalam memahami
objek studi geografi, maka dapat digunakan media lain
seperti : peta, globe, gambar, foto udara, dan
sebagainya.
Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik
dalam pembelajaran geografi, diperlukan sebuah
pendekatan kreatif dan terstruktur sehingga akan dapat
membuka cakrawala wawasan peserta didik setelah
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran
terpadu (integrated studies) adalah salah satu
pendekatan yang dianggap komprehansif. Melalui
pendekatan ini peserta didik akan memahami suatu
topik dari berbagai sisi atau mata pelajaran yang
dipelajari
Geografi pada dasarnya adalah ilmu
pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifatsifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan
penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang
kehidupan dari unsur-unsur bumi [1].

Disini dijelaskan bahwa geografi tidak hanya
mempelajari alam (bumi) beserta gejala-gejalanya,
tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta
semua kebudayaan yang dihasilkannya.
Mempelajari geografi hanya melalui pendengaran
sama saja dengan mendengarkan dongeng. Biasanya,
sebuah dongeng berlatar tempat antah berantah alias
tidak diketahui. Hal ini begitu kentara ketika guru
mengajarkan konsep bumi bulat. Biasanya, guru
mengatakan bahwa jika seseorang naik pesawat
dengan ketinggian tetap pasti dia akan sampai lagi ke
tempat semula.
Hal ini berlaku pula jika seseorang
melemparkan batu dengan kekuatan tertentu pasti batu
itu akan kembali ke tempat semula. Kedua analogi ini
sama saja menciptakan materi hayalan baru dibenak
peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan media atau
alat peraga yang lebih efektif untuk mengajarkan bumi
bulat.
Google Earth adalah salah satu dari aplikasi
yang sedang berkembang sekarang ini yang mampu
memindahkan ide dari sebuah halaman buku ke dalam
imaginasi peserta didik. Peserta didik mengharapkan
teknologi menjadi bagian dalam pendidikan, dan
Google Earth merupakan salah satu cara yang bisa
dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk
menyediakan komponen-komponen di dalam alat yang
sudah dikenal oleh peserta didik sehingga mereka
merasa nyaman menggunakan alat tersebut.
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Google Earth menyediakan media bagi para pendidik
untuk mengembangkan kemampuan visual peserta
didik. Google Earth juga memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk melihat setiap sisi yang
ada didunia. Google Earth membantu peserta didik
untuk mengembangkan pemahaman tentang jarak dan
perbedaan kebudayaan di seluruh dunia.
Melalui ICT dapat membantu untuk
mengembangkan berbagai software dan bahan
pendidikan yang merefleksikan budaya-budaya
regional dan nasional. Pemahaman terhadap
Information and Communication Technology (ICT)
dan penguasaan terhadap keahlian-keahlian dasar dan
konsep-konsep ICT sebagai bagian dari jantung
pendidikan, bersanding dengan membaca, menulis dan
juga berhitung [2]
2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hakekat Google Earth
Google Earth merupakan aplikasi pemetaan
interaktif yang diakuisisi Google sejak tahun 2004 dari
sebuah perusahaan Keyhole Inc. Sejak dipegang oleh
Google, aplikasi Google Earth yang kini lebih dikenal
dengan sebutan Globe Dunia ini telah mengalami
perkembangan yang amat luar biasa, dimana versi
terbaru adalah Google Earth versi 6.2 yang memiliki
resolusi dan akurasi yang hampir sempurna
Hasil yang ditampilkan dari aplikasi ini berupa
citra foto yang dapat menampilkan kondisi dunia,
keadaan topografi, jalan, bangunan, lokasi, video,
ataupun informasi geografis lainnya. Google Earth
adalah sebuah layanan Geographical Information
System yang menyediakan informasi mengenai peta
dan seluk-beluknya [3].
Dengan memanfaatkan aplikasi Google Earth
ini kita dapat melihat lokasi-lokasi di seluruh penjuru
dunia dengan informasi data tambahan berupa foto
dan videonya (jika tersedia). Hanya dalam hitungan
detik, seolah-olah kita seperti memiliki sayap dan bisa
terbang untuk melihat seluruh permukaan bumi dari
luar angkasa.
Data hasil rekaman Google Earth ini berupa
gambar/citra yang dapat didonload dan dapat
mendistribusikan informasi ke lebih banyak orang,
dan memberikan tampilan bumi secara cepat. Dengan
memadukan data citra, medan, dan SIG (Sistem
Informasi Geografis), Google Earth memungkinkan
pengguna untuk memfokuskan pada tugas mereka,
bukan sistem perangkat lunak. Dengan kemudahan
penggunaan yang luar biasa hampir semua orang dapat
melihat, mengambil, memperluas, dan memperbesar
citra bumi dan data SIG dalam beberapa menit.
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang
terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data,
manusia (brainware), organisasi dan lembaga yang
digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan,
menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi
mengenai daerah-daerah di permukaan bumi [4]

Proceedings SNIT 2012: Hal. B-36

b.

Pengguna Google Earth
Google Earth telah menjadi sarana paling
digemari oleh banyak orang karena bisa memberikan
kemudahan dalam menunjukkan lokasi. Para pendidik
menggunakan Google Earth untuk membantu peserta
didiknya memahami subjek mulai dari ilmu
pengetahuan sampai liberal arts. Google Earth sangat
bermanfaat untuk meningkatkan penggunaan materi
oleh peserta didik, seperti penggunaan peta interaktif
dan pengenalan wilayah.
Walaupun peta sudah dianggap efektif untuk
memenuhi beberapa kebutuhan, media seperti ini juga
dapat dipandang masih mengandung beberapa
“kelemahan” dan keterbatasan [4].
Contoh yang paling sederhana adalah kita bisa belajar
geografi dengan memanfaatkan Google Earth ini
untuk mencari letak negara : Amerika Serikat, Jepang,
Jerman, dan negara lainnya dengan waktu yang lebih
cepat dan menyenangkan apabila dibandingkan
dengan mencari dalam buku atlas atau globe manual.
Adapun penggunaan Google Earth lainnya untuk
banyak kepentingan, antara lain :
1) Perusahaan Properti
Dengan bantuan Google Earth, para pengusaha
dapat mencari dan menentukan lokasi yang cocok
dijadikan proyek perumahan atau pembukaan
lahan tanpa harus menggunakan jasa surveyor
SIG yang harganya relatif mahal
2) Ahli transportasi
Ahli transportasi dapat membuat perencanaan
tentang rekayasa lalu lintas untuk kemudian
diintegraskan dengan software simulator
3) Stasiun Televisi
Stasiun Televisi sering memanfaatkan Google
Earth untuk mencari lokasi tempat kejadian
peristiwa dan membantu menjelaskan berita yang
disampaikannya, bahkan digunakan sebagai berita
awal ketika wartawannya belum dapat visual
tentang objek pemberitaan tersebut
4) Pemilik GPS
Para memilik GPS memerlukan program Google
Earth ini untuk mencari koordinat suatu lokasi
supaya bisa dijadikan koordinat tujuan dalam
navigasi dan petunjuk arah/tujuan.
c.

Cara Kerja Google Earth
Google Earth adalah aplikasi pemetaan
interaktif yang memberikan kesempatan pada para
penggunanya untuk menjelajahi atau terbang ke
seluruh dunia, mengamati gambar dari satelit yang
menampakkan sketsa dari jalan, bangunan, keadaan
geografis, dan data spesifik mengenai lokasi atau
tempat tertentu. Google Earth terhubung langsung
dengan internet, oleh karenanya dapat menyediakan
data online berkaitan dengan tempat yang ingin
diketahui.
Google Earth tidak hanya menyediakan
tampilan peta yang bisa dijelajahi, namun juga
memiliki fasilitas pencarian yang memungkinkan kita
menuju ke lokasi tertentu berdasarkan alamat dan
parameter yang kita masukan.
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Data yang merefresentasikan “dunia nyata”
dapat disimpan dan kemudian diproses sedemikian
rupa sehingga akhirnya disajikan dalam bentuk-bentuk
yang lebih sederhana (bersifat elementer tetapi tetap
sesuai dengan kebutuhan) [4]
Untuk beberapa lokasi, Google Earth membuat
gambar dan keadaan beberapa lokasi tersebut dalam
format 3D. Dengan menggunakan skala dan alat
pengukuran, pengguna bisa menggambar jarak,
menemukan suatu tempat.
Relasi antara data dan informasi yang terdapat
dalam aplikasi Google Earth digambarkan sebagai
berikut :
DATA
(Real World)

APLIKASI
(Google Earth)

INFORMASI

Gambar 1. Relasi Data dan Informasi
Untuk dapat menggunakan Google Earth kita harus
menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Berikut ini
langkah instalasi dari aplikasi Google Earth versi 6.2 :
1) Buka http://www.google.com lalu klik pada link
Download Google Earth
2) Klik Agree and Download untuk mendownload
bootstrap yang bias digunakan untuk menginstal
Google Earth
3) Klik Save File untuk menyimpannya ke komputer
4) Lakukan proses instalasi sampai tampilan layar
awal Google Earth terlihat.
d.

Pengaruh Penggunaan Google Earth
Dengan Google Earth, para peserta didik dapat
menggunakan data-data yang terdapat didalamnya
dengan mudah. Google Earth mampu menerbangkan
peserta didik dari suatu tempat ke tempat lainnya
sehingga dapat memberikan pengetahuan yang luas
tentang suatu wilayah. Visualisasi gambar yang
terdapat dalam Google Earth mampu membuktikan
bahwa Google Earth sangat bermanfaat. Secara
individu, peserta didik dapat menggunakan Google
Earth untuk meneliti tempat-tempat yang sedang
mereka pelajari.
Google Earth merupakan aplikasi interaktif
yang mendorong para pengguna untuk tetap
menggunakannya sebagai aplikasi yang dapat
membantu menjelajahi tempat yang baru, misalnya
tempat yang mungkin pernah mereka tinggali atau
mereka berharap untuk tinggal di tempat itu suatu hari,
gambaran dari kejadian berita, atau bagian-bagian
dunia yang mungkin belum pernah mereka kunjungi
secara pribadi.
Lebih dari sekedar peta, Google Earth
memberikan kesempatan kepada pengguna untuk
membuat dan berbagi data pribadi. Browsing dan
exploring lokasi-lokasi dapat meningkatkan kontribusi
dari pengguna lain untuk mendapatkan kesempatan
kepada pengguna untuk berkomunikasi dalam konteks
geografi.
Apabila ingin mengetahui mengenai apa itu software
SIG, dengan Google Earth pun sudah dapat

merepresentasikan hal yang dimaksud. Selain
aplikasinya yang dapat diperoleh secara gratis, datadata yang bisa diperoleh di dalamnya pun dapat kita
nikmati tanpa harus membayar. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap semakin mudahnya penggunaan
dan pemanfaatan aplikasi SIG yang hampir dapat
dipastikan tidak mungkin terjangkau oleh banyak
orang seandainya biaya pembuatan untuk memperoleh
gambar peta dari satelit ini tidak gratis.
Para pengguna dapat mengambil gambar dari
Google Earth tanpa perlu membayar atau
menyumbang royalty ke Google, walaupun tersedia
juga layanan aplikasi Google Earth Pro yang berbayar
dengan kelebihan fitur yang lebih banyak. Selain itu
Google Earth disajikan dalam tampilan yang intuitif,
rapid an mudah digunakan sehingga memungkinkan
bagi orang awam sekalipun dapat dengan mudah
mengoperasikan aplikasi ini tanpa harus dilatih
terlebih dahulu.
e.

Kelemahan Google Earth
Aplikasi Google Earth menampilkan gambar
berdasarkan data dari satelit dan berbagai sumber
lainnya, sehingga pengguna akan melihat gambar yang
tidak begitu jelas apabila pengambilannya dilakukan
dalam waktu yang cepat. Kualitas gambar yang ada di
lokasi tertentu dengan lokasi lainnya bervariasi.
Pada umumnya kualitas gambar di pusat kota akan
lebih baik dibanding untuk gambar di pedesaan dan
daerah terpencil. Kondisi ini terjadi karena atas
pertimbangan nilai ekonomis dalam proses pemotretan
yang menilai bahwa informasi di daerah perkotaan
lebih bernilai jual tinggi.
Sumber data yang digunakan Google Earth
tidak semuanya berupa data terbaru, masih banyak
yang merupakan hasil pemotretan arsip lama dan
belum diupdate. Oleh karenanya kita akan mengalami
sedikit kesulitan apabila ingin memperoleh gambar
kondisi existing suatu wilayah.
Kualitas gambar yang dapat dilihat dari Google Earth
akan sangat bergantung pada kapasitas memory dan
bandwidth akses internet yang cukup besar serta
kemampuan layar monitor untuk menghasilkan
kualitas gambar yang baik, disamping kondisi
komputer yang tentunya gambar akan tampak lebih
baik apabila prosesornya memiliki kualitas yang baik.
f.

Perkembangan Google Earth
Google Earth kini lebih berkembang, dengan
fitur-fitur tambahan sehingga memperindah gambar
yang dihasilkan. Fitur tambahan tersebut dapat kita
nikmati dalam bentuk peta, foto, arsitektur bangunan
tiga dimensi (3D), dan video. Jumlah dari lokasi yang
ditampilkan dengan berbagai format tersebut akan
semakin bertambah banyak. Pemandangan dan
kemampuan program bisa mengembangkan komunitas
penggunanya untuk membuat isi, koleksi simbol/tanda
untuk topik tertentu semakin beragam.
Berperan sebagai infrastuktur secara teknikal,
Google Earth memberikan kebebasan kepada

Proceedings SNIT 2012: Hal. B-37

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
penggunanya untuk berbagi pengalaman bersejarah
mereka. Simbol-simbol geografi dapat ditemukan
pada banyak topik untuk tempat-tempat berbeda, dan
penggabungan dengan aplikasi lain yang sudah ada.
Google Earth diposisikan untuk menjadi bentuk
kumpulan data berupa fakta dan ilmu pengetahuan.
Pendidik sudah mulai menggunakan blog, user
group, dan forum, dimana mereka bisa berbagi ide-ide
dan pengalaman menggunakan Google Earth di kelas
sebagaimana latihan-latihan yang sudah mereka buat
dengan aplikasi tersebut. Sebagai alat, Google Earth
bisa mengirim data ke aplikasi lain, seperti video files.
Guru bisa memberikan tugas pada peserta didik untuk
menggunakan aplikasi tersebut dan mendiskusikan
hasil temuannya dengan peserta didik lain.
Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat
dalam Google Earth :
1

17

2

18

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19

20

Gambar 2. Komponen-komponen Google Earth
1) Panel Cari – Untuk mencari tempat dan arah serta
mengelola hasil pencarian.
2) Ikhtisar peta – Untuk melihat perspektif
tambahan di Earth.
3) Sembunyikan/Tampilkan sidebar – Untuk
menyembunyikan atau menampilkan sidebar
4) Penanda tempat – Untuk menambahkan penanda
tempat lokasi.
5) Poligon – Untuk menambahkan poligon.
6) Jalur – Untuk menambahkan jalur (garis atau
beberapa garis).
7) Hamparan Gambar – Untuk menambahkan
hamparan gambar di Earth.
8) Perekam Tour – Untuk merekam jejak/tour
perjalanan.
9) Matahari – Klik untuk menampilkan cahaya
matahari di seluruh lanskap.
10) Tampilan Sejarah – Untuk menampilkan
perubahan secara periodik
11) Langit – Untuk melihat bintang, konstelasi,
galaksi, planet, dan bulan.
12) Pengukur – Untuk mengukur jarak atau luas area.
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13) Email – Untuk mengirim tampilan atau gambar
melalui email.
14) Cetak – Untuk mencetak tampilan Earth aktif.
15) Tampilkan di Google Maps – Untuk
menayangkan tampilan aktif Google Maps.
16) Kontrol navigasi – Untuk memperbesar, melihat
dan berkeliling.
17) Panel Lapisan – Untuk menampilkan tempat
menarik.
18) Panel Tempat – Untuk mencari, menyimpan,
mengatur, dan mengunjungi ulang penandaan
tempat.
19) Tambahkan Konten – Klik untuk mengimpor
konten yang menarik dari Galeri
20) Panel status – Untuk melihat koordinat,
ketinggian, tanggal pencitraan dan status
streaming.
g.

Implikasi Google Earth dalam Pembelajaran
Geografi
Perkembangan sains yang pesat mengharuskan para
pendidik untuk melakukan perubahan materi
pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan/
sekolah-sekolah. Salah satu materi pembelajaran yang
sangat pesat perkembangannya seiring dengan
perkembangan teknologi informasi adalah bidang ilmu
geografi.
Perkembangan ilmu geografi terutama pada
cabang Geografi Teknik, yakni Penginderaan Jauh,
Kartografi dan Sistem Informasi Geografis.
Perkembangan Geografi Teknik terutama didukung
oleh perkembangan di bidang komputer dan
periperalnya.
Pembelajaran materi-materi baru di bidang
ilmu geografi, khususnya dalam bidang Penginderaan
Jauh yang kini dapat berintegrasi untuk memperoleh
informasi atau teori baru. Persoalan yang cukup
merisaukan dikalangan para guru geografi, terutama
guru-guru SMU adalah kesulitan dalam pembelajaran
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi
setelah dimasukkannya materi tersebut
dalam
kurikulum Mata Pelajaran Geografi SMU.
Hal ini terjadi karena, mereka yang kini menjadi Guru
Geografi belum pernah memperoleh materi tersebut
ketika mereka kuliah dahulu, terutama para guru lulus
sebelum tahun 1994, karena memang saat itu mata
kuliah Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi
Geografi belum diajarkan kepada mahasiswa
pendidikan Geografi, ditambah lagi pada kurikulum
SMU belum ada pelajaran tentang materi tersebut,
sehingga banyak diantara mahasiswa yang tidak
mengambil mata kuliah Penginderaan Jauh.
Masuknya materi Penginderaan Jauh pada
kurikulum Geografi SMU meupakan konsekuensi dari
pesatnya perkembangan materi tehnik dalam geografi.
Apalagi kini proyeksi peta dan interpretasi hasil
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interpretasi citra dapat diintegrasikan, sehingga
informasi dapat diperoleh secara lebih mudah. Bagi
mereka yang tidak mengikuti perkembangan teknikteknik pemetaan akan jauh tertinggal apalagi dengan
masih minimnya alat peraga atau media yang dapat
dimanfaatkan.
Seiring dengan kemajuan jaman dan
peningkatan kecerdasan manusia, maka kini teknologi
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran
semakin beragam dan semakin menarik. Karena
memang suatu teknologi diciptakan untuk dapat
memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan akan
selalu diimbangai dengan kompleksitas teknologi itu
sendiri, namun hal itu sebanding dengan kerumitan
dan
tingkat
kemanfaatannya
dalam
proses
pembelajaran.
Dalam pembelajaran materi Penginderaan Jauh
dan Interpretasi peta, tujuan umum yang diharapkan
dari pembelajaran tersebut adalah dengan mempelajari
penginderaan jauh dan interpretasi citra diharapkan
para
peserta
didik
dapat
menumbuhkan
kemampuannya, sehingga mempunyai perspektif yang
luas mengenai eksistensi penginderaan jauh, baik pada
masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan
datang.
Google Earth ini merupakan aplikasi atau
program globe virtual yang cocok digunakan oleh
guru geografi sebagai pengganti atlas dan globe
konvensional dalam kegiatan belajar mengajar untuk
mengamati bumi melalui komputer. Dalam aplikasi
Google Earth kita dapat berjalan-jalan mengelilingi
dunia atau dapat menjadi seorang penjelajah yang
mampu menjelajahi alam semesta dalam waktu
sekejap.
Pemanfaatan Google Earth dalam proses
pembelajaran pada hakekatnya adalah pemberdayaan
terhadap
produk
teknologi
informasi
yang
memanfaatkan akses internet untuk proses belajar
mengajar. Aplikasi Google Earth ini dapat digunakan
untuk membantu peserta didik lebih memahami materi
Penginderaan Jauh yang dilakukan secara online
maupun offline. Kondisi ini dapat dilakukan apabila di
sekolah telah tersedia laboratorium komputer yang
sudah terinstal aplikasi Google Earth dan dapat
terkoneksi ke internet.
Penginderaan jauh ialah ilmu dan seni untuk
memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau
gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh
dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung
terhadap obyek, daerah atau gelaja yang dikaji
(Lillesand and Kiefer, 1979) [6].
Dengan menjalankan aplikasi Google Earth, guru atau
pengajar tidak perlu capek-capek lagi ketika harus
membentangkan peta yang berukuran besar bahkan
globe yang harus diputar-putar. Dengan proses
pembelajaran seperti ini guru hanya memberi arahan
instruksi dan mengawasi peserta didik dalam belajar
mandiri.
Dikembangkannya Google Earth merupakan
langkah lebih maju dalam era pembelajaran geografi.

Apalagi ketika peta virtual bumi ini diakuisisi oleh
Google dan digratiskan penggunaannya bagi komputer
pribadi. Dapat kita saksikan sekarang, peserta didik
dapat mempelajari pegunungan, sungai, lembah,
dataran tinggi, dataran rendah, kepadatan penduduk
hanya dari layar komputer. Jangankan bagian-bagian
tersebut, kendaraan dan marka jalan pun dapat terlihat
dari jendela Google Earth. Kehadiran media ini, tak
perlu lagi membuat peserta didik menghayal tentang
dunia bulat, untuk membuktikannya mereka tinggal
membesarkan skala hingga menampakkan wujud bumi
yang bulat.
Informasi penting diatas peta yang dapat
diperoleh dari aplikasi Google Earth adalah sebagai
berikut :
Tabel 1. Komponen Penting (Layer/Lapisan)
Layer

Fungsi
Membuat tampilan datar peta menjadi
Medan
realistis dengan unsure elevasinya
Mengaktifkan berbagai layer anakan
Web
seperti Panoramio, Wikipedia, Tempat
Geografis
dan Bisnis
Melihat jalan beserta namanya untuk
Jalan raya
merencanakan perjalanan
Bangunan Menampilkan tampilan gambar dalam
3D
bentuk tiga dimensi
Street
Menampilkan pemandangan seolah
View
kita sedang berada di lokasi tersebut
Perbatasan Menampilkan batas geografis dan
dan Label politik, seperti batas negara
Menjelaskan tentang kecepatan lalu
Lalu lintas lintas yang ada di sebuah daerah
secara live
Menampilkan prakiraan cuaca yang
Cuaca
ada di daerah yang sedang dibuka
Menyediakan berbagai gambar dari
Galeri
berbagai sumber layanan
Lautan
Menampilkan informasi seputar laut
Kesadaran Tentang informasi kampanye untuk
Global
kesadaran lingkungan
Tempat
Menampilkan lokasi-lokasi penting
menarik
yang diperlukan
Dengan Google Earth kita dapat merencanakan
perjalanan, mencari suatu lokasi/tempat, dan dapat
mengetahui koordinat astronomis suatu lokasi. Hasil
citra dari aplikasi Google Earth menampilkan kondisi
bumi yang diambil langsung dari satelit atau dari
pesawat khusus yang memang disengaja dibuat untuk
memantau bumi. Singkatnya, peserta didik akan dapat
mengetahui keadaan suatu daerah yang jauh dari
tempat mereka berada dengan adanya hasil citra ini.
Dengan demikian maka kesulitan-kesulitan Guru
Geografi dalam mengajarkan materi geografi ini akan
teratasi dan siswa dapat belajar dengan lebih
menyenangkan.
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3.

KESIMPULAN

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang
menggambarkan, menerangkan sifat-sifat bumi,
menganalisis gejala-gejala alam dan penduduknya
serta mempelajari corak yang khas dari unsur-unsur
bumi dalam ruang dan waktu. Dengan demikian
pembelajaran geografi harus dapat dipelajari langsung
melalui pengamatan dan pembuktian di lapangan.
Untuk itu diperlukan media untuk member
pemahaman nyata kepada peserta didik melalui
sebuah media. Google Earth menyediakan media bagi
para pendidik untuk mengembangkan kemampuan
visual peserta didik. Google Earth juga memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk melihat setiap
sisi yang ada didunia. Google Earth membantu peserta
didik untuk mengembangkan pemahaman tentang
jarak dan perbedaan kebudayaan di seluruh dunia.
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