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Buku tentang pengolahan citra digital ini merupakan buku
edisi ke-2 yang memuat uraian ringkas tentang teori dan
praktek pengolahan citra digital. Buku ini tidak hanya
menyajikan hal-hal yang bersifat umum dalam menurunkan
informasi sumberdaya alam, tetapi juga dilengkapi dengan
contoh-contoh aplikasi di dalam ilmu-ilmu keruangan. Buku ini
sangat cocok untuk dijadikan pegangan bagi para pemula
yang ingin belajar tentang penginderaan jauh terapan.
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah yang
diselenggarakan secara nasional menjadi perhatian bersama.
Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan
diujikan, hingga hasil ujian banyak dinanti dan dicari dari
berbagai media. Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi,
materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali
perubahan. Istilah sistem evaluasi standar pendidikan
menengah pertama secara nasional mengalami perubahan
dari masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN), Ujian
Sekolah (US), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
(EBTANAS), Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN), Ujian
Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga berganti
menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei
Karakter. Materi ujian yang diberikan juga mengalami
perubahan, baik secara susunan, jumlah soal, atau lainnya.
Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk menulis buku ini.
Buku ini berisi kumpulan soal-soal ujian sekolah menengah
pertama berstandar nasional dari masa ke masa. Jadi, Anda
dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal ujian
sekolah menengah pertama berstandar nasional. Buku ini
berisi beberapa soal dengan pembahasan yang dapat Anda
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jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian sekolah
menengah pertama berstandar nasional. Buku ini disusun
dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar
(bimbel), yang sudah paham seluk-beluk dan karakter soalsoal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional.
Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya
soal dengan pembahasan yang rinci. Anda sebagai siswa
SMP/MTs dan sederajat, dapat menggunakan buku ini
sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri
menghadapi soal-soal ujian sekolah menengah pertama
berstandar nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar
secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta
Smart Publisher)
Memuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3
Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips
Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN Setiap Mata Pelajaran
-BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Analisis spasial merupakan salah satu rangkaian dalam
konsep berpikir spasial (spatial thinking) dan telah digunakan
untuk mengkaji berbagai dinamika atau permasalahan di
berbagai bidang yaitu diantaranya geografi, geologi, ekonomi,
geostatistik, transportasi, kebencanaan, kesehatan, serta
perencanaan wilayah dan kota dan khususnya dibidang
kehutanan. Teknik analisis spasial terus berkembang seiring
dengan perkembangan perangkat lunak Sistem Informasi
Geografis (SIG)/Geographic Information System (GIS).
Meluasnya kebutuhan akan pemanfaatan teknologi SIG
dalam memperoleh data, mengumpulkan, hingga
menganalisis data spasial juga menjadi salah satu faktor
pendorong pengembangannya (Muhardi, 2018). Saat ini
penggunaan data spasial tidak lagi menjadi hal yang tabu di
mata masyarakat umum. Setiap kalangan dari berbagai latar
belakang mampu merasakan manfaat dari kecanggihan
teknologi Sistem Informasi Spasial (SIS) dan Sistem
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Informasi Geografis (SIG). Pemakaian gadget yang disertai
aplikasi berbasis online telah dilengkapi dengan Global
Positioning System (GPS) menjadikan SIG sebagai informasi
dan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan
sehari-hari masyarakat pada umumnya. Sistem Informasi
Geografis (SIG) dimaksudkan sebagai “an integrated
collection of computer software and data used to view and
manage information about geographic places, analyse spatial
relationships and model spatial processes”. Hal ini
dimaksudkan bahwa penggunaan SIG berbasis komputer
dalam mengelola informasi terkait letak geografis dan
keterkaitan pada analisis spasialnya. SIG dapat melakukan
pengintegrasian informasi dari berbagai sumber sehingga
mengeluarkan analisis yang komprehensif. Pemanfaatan
teknologi SIG dalam analisis spasial telah mendukung
banyak hal dalam bidang kehutanan diantaranya
inventarisasi hutan, perencanaan hutan, analisis kesesuaian
lahan, analisis bencana, perencanaan wilayah kehutanan,
tata ruang wilayah dan masih banyak penggunaan lainnya.
Banyaknya manfaat analisis spasial dalam bidang kehutanan
tersebut, menjadi landasan utama pentingnya pengetahuan
dan keterampilan ini sangat perlu dimiliki oleh lulusan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Dimana
keterampilan ini akan menjadi bekal bagi para lulusan dalam
membentuk karakter keahlian di dunia kerja yang mendukung
konsep pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang
menjadi tujuan dari terbentuknya program studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan yakni berperan secara aktif dalam
pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni di bidang kehutanan dan lingkungannya
serta pengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dalam bidang kehutanan melalui
penyelenggaraan 2 program-program pendidikan, penelitian,
dan pengabdian pada masyarakat yang secara keseluruhan
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diperuntukkan bagi terwujudnya pengelolaan hutan
berkelanjutan. Oleh karenanya, pengembangan matakuliah
yang mendukung tujuan program studi tersebut menjadi hal
yang wajib untuk dikembangkan dan difasilitasi melalui
pedoman-pedoman yang nantinya menjadi acuan mahasiswa
dalam memahami hal-hal yang perlu dikuasai salah satunya
melalui buku ajar ini. Buku ajar ini merupakan panduan yang
dapat dimanfaatkan mahasiswa dalam proses belajar
memahami dan mengenali analisis spasial dalam bidang
kehutanan. Materi terkait analisis spasial pada program studi
Kehutanan Fakultas Kehutanan dikembangkan melalui mata
kuliah “Sistem Informasi Spasial Kehutanan”, dimana mata
kuliah ini mendukung tiga capaian pembelajaran di Program
Studi Kehutanan, yakni: 1. Mempunyai kemampuan belajar
sepanjang hayat berupa keketerampilan berpikir logis dan
kritis, berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim interdisiplin,
beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat, serta
mengoperasikan teknologi informasi bidang kehutanan. 2.
Mampu menunjukkan konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi
dan konservasi, khususnya di wilayah Wallaceae 3. Mampu
mengaplikasikan teknik inventarisasi dan pemetaan
sumberdaya hutan, serta menyusun perencanaan
pemanfaatan hutan
We are delighted to introduce the proceedings of the first
edition of the 2019 International Conference on Advances in
Education, Humanities, and Language (ICEL). The aim of
ICEL (International Conference on Advances in Humanities,
Education and Language) is to provide a platform for
researchers, professionals, academicians as well as industrial
professionals from all over the world to present their research
results and development activities in Education, humanities,
and Language. The theme of ICEL 2019 was “Mainstreaming
the Influences on Higher Order of Thinking Skills in
Humanities, Education, and Language in Industrial Revolution
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4.0”. The technical program of ICEL 2019 consisted of 77 full
papers, including invited papers in oral presentation sessions
at the main conference tracks. Aside from the high quality
technical paper presentations, the technical program also
featured six keynote speeches, Hamamah, Ph.D (Univeritas
Brawijaya, Indonesia), Prof. Dr. Nuraihan binti Mat Daud
(UIIM, Malaysia), Dr. Edith Dunn (Conservator/Cultural
Specialist, USA), Prof. Yoshihiko -Sugimura (university of
Mizaki, Japan), Prof. Park Yoonho (Sunchon National
University, Korea) and Prof. Su Keh Bow (Soochow
University, Taiwan). We strongly believe that ICEL
conference provides a good forum for all researchers,
developers and practitioners to discuss various advances that
are relevant to education, humanities, and language. We also
expect that the future ICEL conference will be as successful
and stimulating, as indicated by the contributions presented in
this volume
Buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan
membantu pembaca, terutama dalam memahami
penyelesaian soal-soal Geografi. Konsep buku ini disajikan
secara sederhana dengan dilengkapi materi dasar geografi
pada setiap bab, contoh soal serta penyelesaiannya baik soal
ujian nasional (UN), soal SBMPTN, soal UM UGM, maupun
soal SIMAK UI. Dilengkapi dengan soal-soal HOTS yang saat
ini diterapkan di berbagai ujian, termasuk di AKM (Asesmen
Kompetensi Minimum) yang akan dilakukan oleh Pemerintah.

1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar
sangat penting karena di kelas XII kalian akan
sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di
sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat target
belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk
memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya lebih
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tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi
ujian akhir sudah ikut dipelajari. 2. Kupas Tuntas
Materi Hal kedua adalah tentang materi. Perdalam
lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang
belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab
apa saja yang sering keluar di SBMPTN. Semakin
sering merangkum maka semakin paham poin-poin
materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara
menulis biasanya akan melekat lebih lama dalam
ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan
sebagai bahan belajar. Materi dalam buku ini
disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran.
Belajar pun jauh lebih efektif. 3. Belajar Soal-soal
Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak
mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Semakin
sering dan banyak soal yang kalian kerjakan maka
semakin banyak pula referensi dan variasi soal
SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahuntahun lalu tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN
selanjutnya. Practice Makes Perfect! Buku ini sudah
dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap.
Lebih dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk
berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang memerlukan
dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan jika
kita mengikuti bimbel. Materi yang disajikan
biasanya sudah terkonsep dengan baik. Selain itu,
diberikan pula tips-tips praktis khas bimbel yang
akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal.
Biasanya juga akan ada program try out berkala
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untuk mengukur kemampuan kita. 5. Doa dan Restu
Orang Tua Dari semua aspek penting di atas,
tentunya yang lebih terpenting dan lebih manjur
adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita
adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada
Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap
semangat, dan tetap optimis
Buku Supertrik Kisi-Kisi Lulus UN SMA/MA IPS 2017
hadir dengan harapan agar siswa dapat berlatih dan
mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional
SMA IPS 2017. Buku ini disusun berdasarkan kisikisi Ujian Nasional terbaru. Materinya sudah menjadi
jaminan sebagai materi yang pasti keluar dalam
Ujian Nasional. Secara umum, buku ini dibagi dalam
lima bagian. 1. Kisi-Kisi UN SMA/MA IPS Kisi-kisi
UN SMA sebagai gambaran tentang materi yang
keluar di Ujian Nasional. 2. Materi UN SMA/MA IPS
Ringkasan materi dibuat berdasarkan kisi-kisi UN
SMA IPS terbaru. Materi yang ditulis ringkas, dan
mencakup semua yang tercantum dalam kisi-kisi UN
SMA IPS, dan penekanan utama materi pada
konsep-konsep yang dianggap penting. 3. Contoh
Soal SMA/MA IPS Contoh soal UN SMA dipilih
berdasarkan level kognitif yang terdapat pada kisikisi UN SMA IPS meliputi penalaran, aplikasi,
pengetahuan dan pemahaman. Selain itu, contoh
soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban dan
pembahasan. 4. Soal dan Pembahasan SMA/MA
IPS 2016 Berisi paket soal ujian nasional 2016 yang
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dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan.
5. Prediksi SMA/MA IPS 2017 Berisi paket prediksi
UN SMA IPS 2017 yang dilengkapi dengan kunci
jawaban dan pembahasan.
Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPS 2015
merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional.
Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan cerdas
nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis
sehingga mudah digunakan. ? Disiapkan 3 paket
soal untuk masing-masing mata pelajaran yang
diujikan. ? Setiap butir soal dibuat secara
komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau
banyak kemungkinan soal dari rambu-rambu yang
disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional. ?
Materi/topik yang dipilih untuk tiap butir soal sudah
disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahuntahun sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya
dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi.
Segera tinggalkan yang tidak pasti, gunakan segera
buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai ujian
setinggi-tingginya.
Buku ini berisi sebagian dari hasil belajar penulis
dalam bidang Penginderaan Jauh khususnya dalam
pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam bidang
kelautan dan perikanan, baik ketika sebagai
mahasiswa, pengajar, peneliti, dan anggota peneliti
pada Ocean Remote Sensing Project (ORSP)
Western Pasifi c UNESCO sejak tahun 2012 hingga
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sekarang.
Buku ini mengulas tentang Pemanfaatan
Penginderaan Jauh dalam aplikasinya untuk analisis
bencana banjir baik dari sisi cuaca dan lahan.
Diharapkan, buku ini memberikan pandangan
mengenai kemajuan teknologi penginderaan jauh
baik dari sisi data, metode, serta analisisnya sebagai
salah satu upaya dari sisi ilmu dan pengetahuan
khususnya teknologi satelit penginderaan jauh dan
sistem informasi geografis untuk meminimalkan
dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
banjir.
Penginderaan jauh merupakan teknik memperoleh
dan menganalisis tentang berbagai hal yang ada di
bumi tanpa mendatangi langsung objek yang
dimaksud. Teknik penginderaan jauh dalam
prosesnya menggunakan alat yang disebut
pengindera atau sensor. Melalui buku ini, kita dapat
mempelajari dasar-dasar penginderaan jauh.
Buku ini terdiri atas 19 bab, yang mencakup seluruh
materi pada Geografi SMA/MA dari kelas X sampai kelas
XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan dan
pembahasannya, soal pemantapan, dan variasi soal
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri beserta
pembahasannya. Soal-soal tersebut mencakup soal
SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM. Buku
ini juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal
Higher Order Thinking Skills (HOTS) beserta
pembahasannya di akhir buku.
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Buku yang ada di tangan pembaca yang berjudul
“Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi
menjadi sesisi potret atas ge(mer)lapnya perbincangan
RA di Indonesia. Perbincangan RA di Indonesia seusia
dengan gagasan pendiri bangsa dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang berdasarkan Republik Indonesia
(RI). Satu tata pemerintahan publik atau rakyat.
Keduanya adalah dua sisi dalam satu keping mata uang.
Membincang RA artinya partisipasi menata RI, begitu
sebaliknya. Sayang sekali pasca tragedi kemanusiaan
1965-1966, tatanan itu berubah menjadi terpisah
diantara keduanya. RA menjadi sebatas bagian program
pemerintah, tidak lagi sebagai pondasi pembangunan
nasional. Kendati sebagai program pemerintah, uniknya
masyarakat (pun kaum akademik) “takut”
membicarakan RA.
Di negeri ini, hampir mustahil dijumpai seseorang
menekuni karier profesionalnya sejalan dengan bidang
studi yang ia geluti. Sukendra Martha merupakan
pengecualian. Sejak masuk kuliah di Fakultas Geografi
Universitas Gajah Mada (1973), ia tak pernah terpisah
dari geografi, baik dalam pendidikan maupun karier
profesional. Diterima sebagai PNS di Bakosurtanal/BIG
(1979), penyandang gelar M.Sc bidang Geografi dari
Oklahoma State University, Amerika Serikat, dan gelar
M.App.Sc bidang Penginderaan Jauh dari University of
New South Wales, Australia, ini memuncaki kariernya di
instansi tersebut sebagai Sekretaris Utama (2004). Kini,
ia bertugas sebagai Tenaga Ahli Pengajar bidang
Geografi di Lemhannas RI dan menjadi “pengibar”
nama Indonesia di pentas dunia dalam
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kartografi—menjabat Wakil Presiden International
Cartographic Association (ICA). Di balik kesuksesannya
dalam pendidikan dan karier, Sukendra kecil hanyalah
anak kampung berlatar keluarga sederhana dari desa
tertinggal di pelosok Cirebon. Di tengah alam sosialbudaya masyarakatnya yang tak memandang penting
pendidikan sebagai bekal kesuksesan, ia menjadi remaja
pertama di kampungnya yang tamat SMA dan terus
“nekad” bersekolah setinggi-tingginya—hingga ke luar
negeri—meski dengan berbagai keterbatasan. Buku ini
menceritakan riwayat hidup Sukendra Martha dari
beragam sisi. Berbagai cerita seputar misteri garis karier,
perjuangan mewakili Indonesia di pentas dunia, sukaduka membangun keluarga melalui nikah wakil, dilema
dua tradisi (tradisi habib dan Jawa), kegigihan
menempuh pendidikan, dan kisah-kisah semasa kecil
menggambarkan secara menarik sisi penting
kehidupannya yang sangat menakjubkan dan
menginspirasi. Memotret dedikasi sang tokoh dalam
bidang geografi, buku ini juga penting dibaca para
ilmuwan geografi, geologi, geofisika, dan yang terkait
dengan kebumian seperti lingkungan, pertanian,
pertambangan, dan kehutanan.
Ujian Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap
menghadapi UN dengan sistem Computer Based Test
(CBT)? Siap atau tidak siap, sebentar lagi kita akan
menghadapinya. Jadi kita sudah harus mulai berlatih dari
sekarang. Fokus dan siapkan dirimu menghadapi UN
baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based
Test). Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian
Nasional dan meraih kelulusan dengan nilai maksimal.
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Buku ini berisi ribuan soal yang mengupas detil
pembahasan dan rumus cepatnya dengan jelas, serta
disusun sesuai dengan kisi-kisi dan SKL terbaru. - Gratis
video tutorial penyelesaian soal UN Dengarkan dan
simak langsung penjelasan tentor handal dalam
menyelesaikan soal-soal UN semua mata pelajaran. Gratis aplikasi android Tryout UN 2017 sistem CBT Soal
tryout sistem CBT di aplikasi ini sudah dilengkapi timer
sehingga kamu bisa belajar mengatur waktu pengerjaan
UN dengan baik, serta dapat menghitung langsung skor
total UN. - Soal dan pembahasan UN asli 2015-2016
Pelajari soal-soal asli tahun sebelumnya, untuk
mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. - Soal
dan pembahasan Tryout UN 2017 Berlatihlah soal tryout
UN sebanyak mungkin, untuk mengasah kemampuanmu
dengan beragam tipe soal. - Bedah tuntas Kisi-Kisi dan
SKL UN terbaru Pelajari Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru,
sehingga kamu bisa menyiapkan diri terhadap materi
yang akan keluar di UN tahun ini. [Mizan, Bentang
Pustaka, Bfirst, Panduan Belajar, Ujian Nasional,
Sekolah, Indonesia]
UN bukan lagi monster atau penjahat yang menakutkan,
meski terasa sulit harus dihadapi, bersama buku Trik
Sukses UN IPS 2011 ini soal-soal sulit tak akan ada lagi,
ditambah pula soal-soal UN IPS 4 tahun terakhir.
-LinguaKata- #SuperEbookDesember
Inilah buku paling lengkap buat kamu yang akan
mengikuti SBMPTN 2015. Di dalamnya memuat 6 paket
soal asli SNMPTN dan SBMPTN Kelompok IPS/Soshum
dari tahun 2009-2014, lengkap dengan jawaban dan
pembahasan. Selain itu, buku ini juga dilengkap dengan
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tiga paket soal try out dan dua paket akurat soal prediksi.
Ingat, bahwa syarat lolos PTN dengan nilai yang tinggi
adalah sering berlatih mengerjakan soal-soal SBMPTN
terdahulu. Dengan strategi ini, kamu juga dapat
mengetahui karakteristik dan pola soal yang sering
muncul. Sebab, sudah bukan rahasia lagi bahwa tipe
soal yang keluar tidak berbeda jauh dari soal-soal
SBMPTN sebelumnya. -Ruang KataDalam Seri Pemikiran Guru Besar ini, tercakup delapan tema
besar dalam spektrum yang luas sesuai dengan spektrum
kepakaran para Guru Besar IPB. Tema-tema besar tersebut
adalah pertanian tanaman, pangan, teknologi, kehewanan,
biosains, perikanan dan kelautan, pembangunan ekonomi,
serta kebijakan publik. Dengan demikian, para pembaca perlu
menyadari bahwa konteks permasalahan untuk setiap
naskah Orasi Ilmiah dapat berbeda-beda sesuai dengan
perkembangan situasi saat setiap naskah tersebut disusun.
Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPS 2014 merupakan buku
soal yang ditulis untuk membantu para siswa SMA/MA
menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai
persiapan cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara
sistematis sehingga mudah digunakan. - Disiapkan 3 paket
soal untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan. Masing-masing butir soal dibuat secara komprehensif
sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan
soal dari rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-kisi Ujian
Nasional. - Materi/topik yang dipilih untuk tiap butir soal
sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahuntahun sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan
Kisi-kisi Ujian nasional sangat tinggi. Segera tinggalkan yang
tidak pasti, dan gunakan segera buku PASTI PLUS UN
SMA/MA IPS 2014 untuk mendapatkan nilai ujian setinggitingginya.
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Buku ini dilengkapi dengan : - Kumpulan soal-soal terpilih
pada masing-masing bab di setiap mata pelajaran - Jenisjenis soal yang sering muncul dalam ulangan harian, ujian
tengah semester, dan ujian akhir semester - Pembahasan
soal yang singkat dan mudah dipahami - BONUS APLIKASI
ANDROID SMA/MA, CBT UN SMA/MA dan Buku Elektronik
Macam-macam MAPEL sebagai berikut : - Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris - Matematik - Ekonomi - Geografi - Sejarah Sosiologi FREE SCAN BARCODE : - BSE SMA/MA IPS
Kelas 11 - Ujian Semester SMA/MA IPS Kelas 11 - E-book
UN SMA/MA IPA
Ujian Nasional merupakan salah satu instrumen dalam
mewujudkan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan
yang bermutu. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
yang diujikan. Untuk menghadapi Ujian Nasional dibutuhkan
strategi yang tepat. Ada empat strategi dalam menghadapi
Ujian Nasional, yaitu berlatih, berlatih, dan berlatih, serta
berdoa. Hanya dengan berlatih seseorang akan menjadi
sukses dan dengan berdoa jalan menuju sukses itu akan
dimudahkan. Tidak cukup hanya dengan menguasai materi
pelajaran, diperlukan juga latihan mengerjakan soal-soal
yang pernah muncul di ujian sebelumnya. Buku ini
merupakan solusi siswa dalam menghadapi Ujian Nasional
SMA 2015. Setiap soal dalam buku ini dibahas secara
lengkap, detail, dan mudah dipahami. Dilengkapi kisi-kisi dan
prediksi Ujian Nasional 2015, serta dilengkapi bonus CD
simulasi UN, penghitung skor, dan Buku Sekolah Elektronik
(BSE) untuk SMA kelas 1, 2, dan 3, sebagai referensi.
-CMediaBuku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam
rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun
dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi
Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ
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yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan
sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Buku ini mempunyai lima tujuan utama yaitu : (1) memberikan
gambaran yang menyeluruh tentang berbagai aspek
penggunaan lahan dan konversi lahan, (2) memperkenalkan
konsep dan pendekatan dalam inventarisasi berbagai bentuk
penggunaan lahan; (3) memperkenalkan prinsip-prinsip dasar
dalam perencanaan penggunaan lahan agar lahan dapat
dimanfaatkan secara efisien dan berkesinambungan, (4)
memperkenalkan berbagai aspek peraturan perundangan
terkait dengan penggunaan lahan dan (5) memperkenalkan
manfaat rencana penggunaan lahan untuk berbagai
keperluan dan perencanaan penggunaan lahan di beberapa
negara.

Penginderaan jauh adalah adalah ilmu atau seni
untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah
atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang
diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak
langsung dengan objek, daerah atau gejala yang
akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Danoedoro,
2002., menjabarkan kerangka kerja penginderaan
jauh digital melipu Preprocessing, Image
Enhancement, Image Transformaon, serta Image
Classi?caon and Analysis. Pada buku ini dijabarkan
tahapan - tahapan dalam pengolahan digital citra
penginderaan jauh seper tahapan akuisisi data citra
satelit dari penyedia data gras, membuat layer
stacking, menampilkan citra true color dan false
color menggunakan Aplikasi ENVI, cropping citra
satelit, Koreksi Citra Satelit, Klasi?kasi Digital Citra
Satelit dan Lay Out Peta hasil.
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Lahan merupakan salah satu sumber daya yang
sangat penting dan dibutuhkan dalam menopang
kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang ada
dijagat raya ini. Kebutuhan akan lahan dari waktu
kewaktu semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah populasi manusia yang ada di
muka bumi ini. Hal ini dipicu oleh peningkatan
kualitas dan kuantitas hidup manusia (Nuraeni et al.,
2017). Penggunaan lahan ini dipacu oleh tingkat
kebutuhan manusia yang semakin pesat, kebutuhan
untuk makan, kebutuhan tempat tinggal dan
kebutuhan lainnya terus meningkat. Menurut (Assyakur, 2011), Salah satu permasalahan yang paling
rawan terkait dengan dengan sumberdaya lahan
adalah mengenai degradasi lahan. Degradasi lahan
adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik
yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan yang
telah terdegradasi berat dan menjadi lahan kritis
luasnya sekitar 48,3 juta ha atau 25,1% dari luas
wilayah Indonesia, hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Wahyunto & Dariah, 2014).
Ketika lahan digunakan maka akan mempengaruhi
sumber daya yang lain seperti daerah aliran sungai
(DAS). DAS merupakan suatu ekosistem yang
kompleks mulai dari hulu sampai dihilir. Kenaikan
penggunaan lahan terbesar untuk lahan sawah
pertanian, tegalan dan kebun. Perubahan tutupan
lahan terutama hutan mengindikasikan kemampuan
DAS menyimpan air, hal ini sesuai penelitian yang
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dilakukan oleh (Permatasari et al., 2017).
Penggunaan lahan sangat berpengaruh terhadap
kondisi DAS, ketika penggunaan lahan secara baik
maka DAS pun akan terjaga dengan baik, tetapi
ketika penggunaan lahan yang tidak terbatas dan
tidak memperhatikan masalah lingkungan maka
kondisi ini akan mempengaruhi kondisi DAS. Ketika
DAS rusak maka akan mengakibatkan dampak yang
besar terhadap manusia. DAS yang rusak dapat
mengakibatkan bencana seperti erosi, banjir, dan
longsor, dan semua ini dapat mengakibatkan
kerugian yang sangat besar bagi manusia.
Perubahan penggunaan lahan berdampak besar
pada penurunan kualitas air, meningkatkan fluktuasi
musiman dengan gejala banjir dan kekeringan pada
DAS, hal ini sesuai dengan pendapat dari Parwitan
(1999) dalam (Permatasari et al., 2017). Supaya
penggunaan lahan itu berjalan sesuai dengan
keinginan dan peruntukannya maka perlu adanya
evaluasi penggunaan lahan yang baik, namun ketika
kita berbicara tentang penggunaan lahan itu tidak
lepas dengan gambaran sesuatu yang luas, butuh
waktu, dan tenaga yang banyak. Lahirnya teknologi
geospasial menjadi salah satu jawaban untuk
menjawab tantangan ini agar penggunaan lahan
benar sesuai dengan peruntukannya. Menurut (Baja,
2012) dalam pengembangan wilayah, perencanaan
penggunaan lahan diperlukan untuk mengarahkan
para pengambil keputusan dalam usaha memilih
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jenis penggunaan lahan yang sesuai, menentukan
lokasi spasial yang optimal dari kegiatan yang
direncanakan, mengidentifikasi dan merumuskan
peluang untuk perubahan pemanfaaatan lahan, dan
mengantisipasi konsekuensi perubahan kebijakan
penggunaan lahan. Menurut (Deptan, 2011)
kebutuhan lahan yang semakin meningkat, serta
adanya persaingan antara penggunaan lahan
pertanian dan non pertanian, memerlukan teknologi
tepat guna untuk mengoptimalkan penggunaan
lahan secara berkelanjutan. Dampak dari adanya
laju perubahan lahan yang terus meningkat dapat
mengakibatkan munculnya berbagai bencana alam
seperti bencana longsor, banjir bandang, cuaca
ekstrim, kebakaran hutan, dan kekeringan, hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. L.
Hakim, 2010). Kabupaten Sinjai merupakan daerah
yang sering dilanda bencana banjir dan tanah
longsor, kekeringan, kebakaran hutan dengan data
sebagai berikut: potensi kebencanaan alam yang
sering terjadi di Kabupaten Sinjai adalah bencana
tanah longsor dan banjir bandang. Bencana ini
merupakan dampak dari alih fungsi lahan.
Kebencanaan longsor dan banjir bandang sering
terjadi dalam waktu yang bersamaan terutama jika
terjadi hujan lebat. Adanya citra satelit sangat
membantu para pengamat dan peneliti untuk
mengetahui kondisi lahan. Interpretasi foto udara
dapat mempermudah dalam mendeteksi,
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mengidentifikasi dan mendeliniasi keberadaan suatu
wilayah sehingga dapat menghemat penggunaan
waktu dan tenaga serta biaya untuk mengamati
secara langsung wilayah yang bersangkutan.
Dengan adanya citra satelit, kita dapat mengambil
data dari suatu wilayah tanpa harus mendatangi
wilayah tersebut. Dalam riset ini penulis
menggunakan 3 (tiga) jenis data citra satelit yaitu
data citra satelit landsat 8 dengan akurasi 30 meter,
citra spot dengan akurasi 1 meter serta data Dem
dengan akurasi 6x6 m. Secara konvensional,
metode terbaik untuk mengkaji kerawanan longsor
adalah dengan survey lapangan,. Namun, untuk
mendeteksi potensi longsor pada suatu wilayah yang
sangat mungkin menghabiskan waktu, tenaga survei
dan biaya yang relative banyak, seperti di Indonesia
yang merupakan Negara berkembang, karena
mengalami banyak kendala di mana jaringan
observasi kebumian relatif terbatas dan banyaknya
daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Metode
terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah
penginderaan jauh, informasi yang diperoleh melalui
penginderaan jauh merupakan salah satu solusi
terbaik yang dapat diperoleh, sebagaimana
penelitian yang dilakukan oleh (Somantri, 2014),
dalam Kajian Mitigasi Bencana longsor Lahan
Dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan
Jauh. Data penginderaan jauh yang saat ini tersedia
dapat memberikan informasi yang akurat dan
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berguna dari fitur-fitur permukaan dan proses
dinamis yang berhubungan dengan kejadian longsor
(Arbain & Sudiana, 2015). Pada penelitian
perubahan laju tutupan lahan berdasarkan data citra
penginderaan jauh secara temporal antara tahun
2014 sampai 2019, ini sebagai contoh kasus yang
dibahas dalam buku ini. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi laju
perubahan tutupan lahan secara temporal antara
tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 di
Kabupaten Sinjai. 2) Untuk dampak kebencanaan
yang ditimbulkan akibat dari alih fungsi lahan di
Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan
penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan
penelitian kuantitatif. Menurut William (2014)
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimulai
dari sebuah rencana khusus atau seperangkat
pertanyaan atau hipotesis yang mendetail.
Memasuki era 4.0 berbagai macam hal kini telah
disentuh oleh teknologi berbasis internet atau yang
sering kita dengar dengan istilah Internet of Things
(IoT). Segala sesuatu bisa diakses secara langsung
pada detik yang sama oleh seseorang di mana pun
ia berada. Bersanding dengan internet, kita juga
diperkenalkan dengan istilah komputasi awan
(cloud) yang mempermudah kita untuk mengolah
data menjadi informasi dan menyimpan hasil
pemrosesan tanpa harus mengunduhnya terlebih
dahulu hingga menyebabkan berkurangnya memori
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pada perangkat keras (hardware) Personal
Computer/PC atau laptop kita. Buku yang ada di
tangan pembaca ini merupakan tutorial cara
penggunaan GEE yang telah kami susun agar
memudahkan pembaca untuk mengolah citra. Selain
praktik, di dalamnya kami sertakan pula sekilas teoriteori pengantar agar pembaca dapat memahami
mengapa suatu proses perlu dilakukan atau bahkan
tidak perlu dilakukan. Penyusunan buku ini
dilatarbelakangi oleh masih kurangnya literatur atau
panduan pengolahan citra pengindraan jauh dengan
pengantar Bahasa Indonesia. Mengolah Citra
Pengindraan Jauh Dengan Google Earth Engine ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak*
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Tujuan disusunnya buku berjudul Aplikasi
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis
untuk Pemodelan dan Pemetaan Biofisik Lahan, baik
di darat maupun di perairan dangkal, adalah untuk
menyediakan dasar teori akurat yang mendukung
pemilihan metode penelitian dalam bidang tersebut.
Semakin pesatnya perkembangan teknologi
penginderaan jauh (PJ) dan sistem informasi
geografis (SIG), menarik banyak pengguna dari
berbagai bidang ilmu untuk memanfaatkannya. Di
sisi lain, pemanfaat kedua ilmu ini tidak mudah dan
tidak bisa hanya mengandalkan pengertian terhadap
penggunaan perangkat lunak terkait saja. Konsep
dasar mengenai pengertian apa itu PJ dan
pendekatan atau metode apa yang tepat saat
diintegrasikan dengan SIG harus dengan kuat
mendasari aplikasi yang dipilih. Buku ini merangkum
kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh dosen dan
mahasiswa Program Studi Kartografi dan
Penginderaan Jauh angkatan 2012, di lingkungan
Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas
Geografi, Universitas Gadjah Mada. Berlokasi di
Lombok, Nusa Tenggara Barat, buku ini memuat
aplikasi PJ dan SIG di bidang biofisik lahan dengan
cukup lengkap mencakup uplands hingga lowlands,
dari pegunungan, dataran, pesisir, hingga perairan
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dangkal, dengan variasi data PJ dan metode SIG
yang beragam pula. Proses pematangan teori,
pengawasan, hingga review penyusunan proposal
penelitian dilakukan selama 6 bulan sebelum
keberangkatan survei lapangan, baik dari penentuan
metode (pra-pemrosesan citra, metode analisis
citra), satuan analisis pemetaan, persiapan alat
survei, sampel lapangan, hingga analisis data dan
penyajian akhir. Walaupun terdapat keterbatasan
data dan waktu penelitian, namun buku ini
diharapkan dapat menjadi panduan penelitian bagi
mahasiswa D-3, S-1, S-2, dan referensi umum bagi
mahasiswa S-3 dan peneliti umum lainnya.
Perkembangan yang luar biasa cepat dalam bidang
ini membuka peluang bagi siapa saja untuk
memberikan masukan dan saran untuk perbaikan isi
buku ini di masa mendatang. Semoga melalui
bidang ilmu PJ dan SIG, kita semua dapat
memberikan yang terbaik dan saling mendukung
untuk kemajuan bangsa kita, Indonesia.
Metode pemrosesan citra digital berasal dari dua
area utama yaitu peningkatan informasi bergambar
untuk menggambarkan interpretasi dari manusia dan
pengolahan data citra untuk penyimpanan, transmisi,
dan lain-lain. Berikut adalah beberapa hal yang
menjadi tujuan dibentuknya materi ini yaitu untuk
menentukan ruang lingkup yang disebut dengan
pemrosesan citra digital, untuk memberikan
perspektif historis tentang asal usul pemrosesan
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citra digital, untuk memberikan gambaran tentang
seni dalam pemrosesan citra dengan
memperhatikan bidang utama dimana citra digital
diterapkan, untuk membahas secara singkat
pendekatan utama yang digunakan dalam
pemrosesan citra digital, dan untuk memberikan
gambaran komponen yang terkandung dalam sistem
pemrosesan citra umum yang khas.
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