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KATA SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
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peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Pembahasan tentang konsep keruangan yang dibahas adalah letak.
Pembahasan letak selalu dikaitkan dengan 3 hal yaitu letak geologis, letak
geografis dan letak astronomis. Pada Permendikbud no 37, KD 3.1 kajian
geografi hubungannya dengan konsep keruangan tidak dinyatakan secara
utuh tetapi dipecah-pecah, dan hanya letak geologis saja yang dinyatakan
dalam KD tersebut, sehingga membingungkan guru. Oleh karenanya,
pembahasan keruangan/letak pada subunit ini dijabarkan secara utuh.
Contoh pernyataan KD
3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta
pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan
Pembagian Materi sesuai dengan posisi letaknya seharusnya seperti
berikut:
Letak geologis
 Susunan batuan
 Faktor pembentuk
muka bumi
 Endogen
- Tektonisme
- Vulkanisme
- Siesme
 Eksogen
- Pelapukan
- Sedimen
- Erosi
 Lempeng benua
 Flora dan fauna di
Indonesia

Letak Geografis
 Letak wilayah
Indonesia
 Posisi silang
Indonesia
 Musim

Letak Astronomis






Garis lintang
Garis bujur
Jenis Iklim
Unsur iklim
Pembagian
daerah waktu

Pada Unit Manusia, Tempat dan Lingkungan materi disusun sesuai dengan
ke 3 letak di atas
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Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII dan VIII seperti berikut :
Tabel 1: Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Kelas VII-IX
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

1

3.1 Memahami konsep ruang
(lokasi, distribusi,
potensi, iklim, bentuk
muka bumi, geologis,
flora, dan fauna) dan
interaksi antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia
dalam aspek ekonomi,
sosial, budaya, dan
pendidikan

1. Menjabarkan konsep ruang
2. Memberi contoh letak
geologis,
3. Memberi contoh letak
geografis
4. Memberi contoh letak
astronomis
5. Membedakan letak
geografis, geololis dan
astronomis
6. Menguraikan letak
geologis, geografis dan
astronomis
7. Menerangkan akibat
perubahan keruangan bagi
kehidupan sosial, ekonomi
dan budaya

KD KETERAMPILAN
4.1 Menjelaskan konsep
ruang (lokasi, distribusi,
potensi, iklim, bentuk
muka bumi, geologis,
flora dan fauna) dan
interaksi antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia
Indonesia dalam aspek
ekonomi, sosial, budaya,
dan pendidikan.
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1. Memilah data tentang letak
geologis, geografis dan
astronomis hubungannya
dengan perubahan
keruangan
2. merancang solusi akibat
perubahan keruangan

VII

Unit Pembelajaran
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NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3

1.

3.1 Menelaah perubahan
keruangan dan interaksi
antarruang di Indonesia dan
negara-negara ASEAN yang
diakibatkan oleh faktor alam dan
manusia (teknologi, ekonomi,
pemanfaatan lahan, politik) dan
pengaruhnya terhadap
keberlangsungan kehidupan
ekonomi, sosial, budaya, dan
politik

1. menganalisis
perubahan
keruangan dan
interaksi antar
ruang di Indonesia

VIII

KD KETERAMPILAN
2

4.1 Menyajikan hasil telaah tentang
perubahan keruangan dan interaksi
antarruang di Indonesia dan
negaranegara ASEAN yang
diakibatkan oleh faktor alam dan
manusia (teknologi, ekonomi,
pemanfaatan lahan, politik) dan
pengaruhnya terhadap
keberlangsungan kehidupan
ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

NO

1. mengumpulkan
informasi hasil
telaah tentang
perubahan
keruangan dan
interaksi antarruang
di Indonesia yang
diakibatkan oleh
manusia
2. - mendata hasil
telaah tentang
perubahan
keruangan dan
interaksi antarruang
di Indonesia yang
diakibatkan oleh
manusia

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

3.1Menelaah perubahan keruangan dan
interaksi antarruang negara-negara Asia
dan benua lainnya yang diakibatkan faktor
alam, manusia dan pengaruhnya terhadap
pengaruhnya terhadap keberlangsungan
kehidupan manusiadalam ekonomi, sosial,
pendidikan dan politik

1. Menelaah
dinamika negara
maju/berkemban
g di lingkup Asia
dan Global
2. mengaitkan
kondisi SDA
dengan
ekonomi/pendap

KELAS

KD PENGETAHUAN

3

IX
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atan kelas
rendah
3. menganalisis
potensi SDM
negara maju dan
negara
berkembang

KD KETERAMPILAN
2

4.1 Menyajikan hasil telaah tentang
perubahan keruangan dan interaksi
antarruang di Indonesia dan negaranegara ASEAN yang diakibatkan oleh
faktor alam dan manusia (teknologi,
ekonomi, pemanfaatan lahan, politik)
dan pengaruhnya terhadap
keberlangsungan kehidupan ekonomi,
sosial,budaya, politik.
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1. mengumpulkan
informasi
tentang dinamika
negara
maju/negara
berkembang di
lingkup Asia dan
global
2. Mendata hasil
telaah tentang
dinamika negara
maju/negara
berkembang di
lingkup Asia dan
global
3. Menyajikan hasil
telaah dinamika
negara
maju/berkemban
g di lingkup Asia
dan Global
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator sub unit Letak geologis, geografis, astronomis dan perubahan
keruangan
Tabel 2: Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK
PENDUKUN
G

IPK KUNCI

IPK PENGAYAAN

IPK
KETRAMPILA
N

3.1.1 memaha
mi
konsep
ruang
3.1.2 menjelas
kan letak
geologis
3.1.3 menjelas
kan letak
geografis
3.1.4 menjelas
kan letak
astrono
mis
3.1.5 mendesk
ripsikan
konsep
ruang
dan
interaksi
antar
ruang di
Indonesia
3.1.6 mengint
erpretasi
gambar
akibat
perubah
an
keruangan

3.1.7

3.1.16 menerapkan
konsep
letak
(geologis,
geografis,
astronomis)
dalam
kehidupan
3.1.17 menghubungka
n letak geologis
dengan
fenomena alam
yang terjadi di
wilayah
Indonesia
3.1.18 menganalisis
letak geografis
dan
pengaruhnya
bagi kehidupan
sosial, budaya
dan pendidikan.
3.1.19 mengevaluasi
letak astronomis
bagi kehidupan
ekonomi, sosial
dan budaya
3.1.20 menganalisis
pengaruh ruang
dan
interaksi
antar ruang bagi
kehidupan
manusia dalam
aspek ekonomi
3.1.21 menelaah
pengaruh
bentuk
muka
bumi
bagi
kehidupan

4.1.1 Menerapkan letak
geologis,
geografis
dan
astronomis
hubungan
nya
dengan
perubahan
keruangan
4.1.2 Membuat
rencana
tindak
sebagai
upaya
keluar dari
permasala
han letak
geografis
4.1.3 Membuat
alternatif
solusi
akibat
perubahan
keruangan

3.1.8
3.1.9
3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

menjabarkan
konsep letak
geologis,
mengemukaka
n konsep letak
geografis
menguraikan
konsep letak
astronomis
memberi
contoh
letak
geologis dalam
dunia nyata
memberi
contoh
letak
geografis
dalam
dunia
nyata
memberi
contoh
letak
astronomis
dalam
dunia
nyata
membedakan
letak geologis,
geografis dan
astronomis
menerangkan
pengaruh iklim
bagi kehidupan
sosial,budaya
dan ekonomi
merangkum
interaksi
antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya
terhadap
kehidupan
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manusia dalam
aspek sosial,
budaya
dan
ekonomi
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sosial,budayadan ekonomi
3.1.22 Menganalisis
perubahan
keruangan bagi
kehidupan
sosial, ekonomi
dan budaya
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Letak Wilayah dan Keadaan Alam
Aplikasi letak wilayah dan keadaan alam dalam dunia nyata dapat dijelaskan
seperti berikut:
1. Letak geologis, menyebabkan Indonesia sangat rawan atau sering
mengalami gempa bumi karena pengaruh lempeng. Indonesia dikatagorikan
secara geologis sebagai Negara yang terletak diantara lempengan bumi dan
juga dangkalan laut.

Secara geologis Indonesia terletak diantara tiga

lempengan bumi, yaitu lempeng pasifik, lempeng Eurasia, dan juga lempeng
Australia. Dari segi perairan, letaknya diantara dua buah dangkalan, yaitu
dangkalan Sahul dan juga dangkalan Sunda. Dangkalan adalah wilayah laut
yang dangkal, yang menghubungkan wilayah diantara dua daratan besar.
Manfaat letak geologis Indonesia banyak memiliki keanekaragaman bentuk
muka bumi dataran tinggi dan pegunungan, tanah yang subur karena memiliki
banyak gunung api, aneka ragam flora dan fauna, sumberdaya mineral,
anekaragam hasil laut.
2. Letak geografis Indonesia memberikan pengaruh bagi berbagai aspek baik
dari sosial, kebudayaan, ekonomi, maupun politik karena berdasarkan letak
geografis Indonesia dapat diketahui letak wilayah, posisi silang dan musim
yang dimiliki
Berdasarkan

kondisi

di

atas,

dapat

disimpulkan

tentang aktivitas

perekonomian bangsa Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu aktivitas pantai,
dataran tinggi dan dataran rendah. Kelebihan telak geografis Indonesia di
bidang ekonomi antara lain yang dapat menambah devisa Negara adalah
Indonesia sebagai pusat perekonomian karena letaknya diantara 2 samudra
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dan 2 benua. Sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan
pariwisata lebih lanjut dalam dunia dan menjadikan beberapa tempat di
wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwista utama.
3. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang diukur dengan garis
lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner yang membagi
planet bumi menjadi bagian belahan utara dan belahan selatan kutub utara
dan kutub selatan. Dalam garis lintang, wilayah atau kutub di sebelah utara
disebut Lintang Utara (LU) dan Lintang Selatan (LS) untuk kutub sebelah
selatan. Garus bujur adalah garis imajiner yang membagi bumi menjadi
belahan barat dan belahan timur. Belahan barat disebut dengan Bujur Barat
(BB), sedangkan belahan timur disebut Bujur Timur (BT). Jadi, berdasarkan
letak astronomisnya dapat diketahui tentang: garis lintang, garis bujur, jenis
iklim, pembagian daerah waktu seperti Indonesia bagian timur (WIT),
Indonesia bagian tengah (WITA) dan Indonesia bagian barat (WIB)

B. Pengaruh Ruang, Interaksi Antarruang dan Alih Fungsi

Lahan
Akibat Faktor Alam. Kondisi alam dan kondisi sosial Negara-negara ASEAN
yang homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu
negara dan negara yang lain. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerja sama di
berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi
antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi.
Sebagai negara agraris, dengan penduduk yang sangat padat Indonesia
memerlukan lahan yang luas. Namun, karena alasan kebutuhan pangan yang
kian bertambah , lahan pertanian justru semakin berkurang. Alih fungsi lahan
seperti itulah yang akhirnya menimbulkan bencana
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal –Soal USBN
Tabel 3: Analisis Soal-soal USBN
NO
1

SOAL
Secara astronomi
Indonesia terletak
pada … .

A. 60 LS – 110 LU dan
950 BT – 1410 BT
B. 60 LU – 110 LS dan
950 BT – 1410 BB
C. 60 LU – 110 LS dan
950 BT – 1410 BT
D. 60 LS – 110 LU dan
950 BT – 1410 BB

3

Wilayah Indonesia yang
terletak diantara 23 ½ ⁰
LU sampai 23 ½⁰ LS
membawa dampak
terhadap aktifitas
penduduk yang
dipengaruhi oleh pola
angin yaitu ...
A. Angin laut bertiup
dari laut ke darat
yang terjadi pada
siang hari, sehingga
pada siang hari
dimanfaatkan oleh
nelayan tradisional
untuk pergi melaut
dan pulang pada
saat malam hari.
B. Antara Bulan April –
oktober betiup angin
dari Benua Australia
menuju Benua Asia
sehingga wilayah
Indonesia
mengalami musim
kemarau, sehingga

KOMPTENSI DASAR

KELAS

TAHUN

3.1Memahami konsep
ruang (lokasi,
distribusi, potensi,
iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora,
dan fauna) dan
interaksi antarruang
di Indonesia serta
pengaruhnya
terhadap kehidupan
manusia dalam aspek
ekonomi, sosial,
budaya, dan
pendidikan

VII

Soal USBN
IPS
SMP/MTs
utama
geografi
tahun
2016/2017

3.1Memahami konsep
ruang (lokasi,
distribusi, potensi,
iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora,
dan fauna) dan
interaksi antarruang
di Indonesia serta
pengaruhnya
terhadap kehidupan
manusia dalam aspek
ekonomi, sosial,
budaya, dan
pendidikan

VII

Soal USBN
IPS
SMP/MTs
paket A
geografi
tahun
2017/2018
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para petani mulai
menanam padi pada
bulan Mei.
C. Angin dari Benua
Australia yang
melalui Samudra
Hindia bersifat
panas dan kering
sehingga
mengakibatkan
terjadinya musim
kemarau antara
bulan Oktober –
April, sehingga
petani mulai
menanam padi pada
bulan September
D. Angin dari Benua
Asia yang melalui
samudra Pasifik
banyak membawa
uap air sehingga
antara bulan
Oktober – April
Indonesia
mengalami musim
hujan, sehingga para
petani mulai
menanam padi pada
bulan Nopember –
Desember
Negara maju yang
sumber daya alam nya
terbatas tetapi sumber
daya manusianya
berkualitas adalah...
A. Amerika serikat
B. Australia
C. Jerman
D. Jepang

15

24

3.1Menelaah perubahan
keruangan dan
interaksi antarruang
negara-negara Asia
dan benua lainnya
yang diakibatkan
faktor alam, manusia
dan pengaruhnya
terhadap pengaruhnya
terhadap
keberlangsungan
kehidupan manusia
dalam ekonomi, sosial,
pendidikan dan politik

IX

Soal USBN
IPS
SMP/MTs
paket C
geografi
tahun
2017/2018
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B. Analisis Soal-Soal USBN
1. Soal USBN IPS Paket Utama tahun 2016/2017 no 1 tentang Letak Indonesia
secara astronomis sudah dijelaskan secara mendetail pada bahan bacaan 3
tentang letak. Kompetensi Dasar/ KD 3.1 kelas 7 IPS SMP, salah satu
materinya tentang letak

membahas tentang letak (geologi, geografis,

astronomis). Letak astronomis ini membuat Indonesia dilalui garis
Khatulistiwa dan beriklim tropis. Oleh sebab itu, Indonesia hanya memiliki
dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Letak astronomis
juga membuat Indonesia mempunyai tiga pembagian waktu.Untuk dapat
menjawab soal ini cobalah baca kembali bahan bacaan.
2. Soal USBN IPS SMP/MTs paket A geografi tahun 2017/2018 nomor 3
tentang Wilayah Indonesia yang terletak diantara 23 ½ ⁰ LU sampai 23 ½⁰
LS membawa dampak terhadap aktifitas penduduk yang dipengaruhi oleh
pola angin yaitu ...
Hal ini sudah dibahas pada bahan bacaan 3. Jadi, untuk dapat menjawab
pertanyaan ini silahkan pelajari atau baca terlebih dahulu bahan bacaan
atau tonton video pembelajaran yang sudah disediakan. Ini merupakan
bagian dari materi KD 3.1 kelas 7
3. Soal USBN IPS SMP/MTs paket C geografi tahun 2017/2018 nomor 15
merupakan materi dari KD 3.1 kelas 9. Negara maju yang sumber daya alam
nya terbatas tetapi sumber daya manusianya berkualitas adalah materi KD
3.1 kelas 9. Silahkan pelajari pada materi tersebut
2. Sebutkan 3 perbedaan antara negara maju dan negara berkembang
berdasarkan indikator. Hal ini juga sudah dijelaskan pada bahan bacaan 1.
Ayo baca terlebih dahulu bahan bacaan tersebut sehingga Anda dapat
menguraikan jawaban soal ini secara mendetail.
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Contoh soal USBN berikut untuk seluruh materi pada unit
Manusia Tempat dan Lingkungan
1. Secara astronomi Indonesia terletak pada … .
E. 60 LS – 110 LU dan 950 BT – 1410 BT
F. 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BB
G. 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT
H. 60 LS – 110 LU dan 950 BT – 1410 BB
2. Pengolahan lahan sawah dewasa ini tidak lagi dengan sistem padat
karya, tetapi dengan teknologi modern, diantaranya menggunakan
traktor untuk membajak tanah. Pengolahan lahan dengan teknologi
modern akan berpengaruh terhadap ... .
A. mengurangi produktivitas karena biaya lebih mahal
B. meningkatkan produktivitas karena biaya pengolahan lebih
murah
C. mengurangi produktivitas karena struktur tanah menjadi rusak
D. meningkatkan produktivitas karena dapat menjaga kesuburan
tanah
6. Perhatikan tabel di bawah ini!
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Peranan Sumber Daya Alam dalam pembangunan nasional
Meningkatkan pendapatan nasional kotor
Penyedia lapangan kerja
Penyedia tenaga kerja
Pemasok modal kerja
Pemasok pangan masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, peranan sumber daya alam hayati
ditunjukkan pada nomor ... .
A. 1, 2, 5
B. 1, 3, 5
C. 2, 3, 4
D. 3, 4, 5
7. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu
wilayah adalah ... .
a. migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi
b. kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi
c.
kelahiran, kematian, dan migrasi
d. kematian, migrasi, dan urbananisasi
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C. Soal USBN IPS SMP/MTs Susulan Geografi

Tahun

2016/2017
Contoh soal berikut digunakan untuk semua unit pembelajaran berbasis
geografi IPS SMP. Semua soal telah dianalisis dan dibuatkan naskahnya.
1.

Secara Geologis, Indonesia terletak di ... .
A.
B.
C.
D.

Pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania
Lempeng Australia, Eurasia dan Pasifik
Benua Asia dan Benua Australia
Lintang rendah yang menguntungkan

2.

Pengolahan lahan miring untuk kegiatan pertanian bagi penduduk di
pedesaan agar menghasilkan sumber pangan yang maksimal, mereka
menggunakan sistem ... .
A. Menyesuaikan dengan kemiringan lahan
B. Berlapis-lapis
C. Terasering
D. Tetragonal
5. Perhatikan Peta Asean di bawah ini!

Negara yang mendapat julukan gajah putih dan tidak pernah dijajah serta
memprakarsai berdirinnya organisasi ASEAN pada peta di samping
ditunjukkan nomor … .
A. 1
B. 2
C. 3
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D. 5

E. Soal USBN IPS SMP/MTs Cadangan Geografi

Tahun

2016/2017
1. Secara geografis, Indonesia terletak di ... .
A.
B.
C.
D.

PegununganmudaSirkumPasifikdanMediterania
Lempeng Indo – Australia, Eurasia danPasifik
Benua Asia danBenua Australia
Lintang tropis

2. Pengelolahan sawah yang mengandalkan air hujan sering disebut dengan
pertanian ... .
A. irigasi
B. tadah hujan
C. kontenporer
D. ladang berpindah
5. Perhatikan gambar Peta Asean di bawah ini!

Negara maju yang memprakarsai berdirinnya organisasi ASEAN pada peta
di samping ditunjukkan nomor … .
A.
B.
C.
D.

1
2
3
5
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D. Soal USBN IPS SMP/MTs Paket A geografi tahun 2017/

2018
2.

Banjir yang sering terjadi di daerah perkotaan disebabkan oleh dasar
sungai yang semakin dangkal. Pendangkalan sungai terjadi akibat adanya
penduduk yang membuang sampah ke sungai. Pendekatan geografi untuk
mengkaji hal tersebut adalah pendekatan....
A. keruangan
B. ekologi
C. korologi
D. kewilayahan

3.

Negara-negara di belahan bumi utara identik dengan negara-negara maju.
Namun demikian ada juga negara maju yang terletak di belahan bumi
selatan yaitu…
A. Jepang dan Taiwan
B. Singapura dan Australia
C. Australia dan Selandia Baru
D. Singapura dan korea selatan

4.

Wilayah Indonesia yang terletak diantara 23 ½ ⁰ LU sampai 23 ½⁰ LS
membawa dampak terhadap aktifitas penduduk yang dipengaruhi oleh
pola angin yaitu ...
A. Angin laut bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari,
sehingga pada siang hari dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk
pergi melaut dan pulang pada saat malam hari.
B. Antara Bulan April – oktober betiup angin dari Benua Australia
menuju Benua Asia sehingga wilayah Indonesia mengalami musim
kemarau, sehingga para petani mulai menanam padi pada bulan Mei.
C. Angin dari Benua Australia yang melalui Samudra Hindia bersifat
panas dan kering sehingga mengakibatkan terjadinya musim kemarau
antara bulan Oktober – April, sehingga petani mulai menanam padi
pada bulan September
D. Angin dari Benua Asia yang melalui samudra Pasifik banyak membawa
uap air sehingga antara bulan Oktober – April Indonesia mengalami
musim hujan, sehingga para petani mulai menanam padi pada bulan
Nopember – Desember

5.

Pemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka
konektivitas antar daerah.Dampak konektivitas tersebut adalah ....
A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha
B. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih
maju
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C. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk
D. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk
konsumtif

G. Soal USBN IPS SMP/MTs Paket B Geografi Tahun 2017/
2018
1. Musim kemarau panjang di Indonesia tahun 2015 mengakibatkan sebagian
besar petani merugi. Fenomena ini terjadi karena adanya El Nino di
Samudra Pasifik bagian timur. Pendekatan geografi yang sesuai dengan
peristiwa tersebut adalah pendekatan…
A. keruangan
B. kelingkungan
C. kewilayahan
D. penyebaran
3. Perhatikan peta Asia Tenggara di bawah ini!

Berdasar peta diatas, negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki
karakteristik dua jenis iklim berdasarkan letak lintangnya adalah….
A. Kamboja
B. Filiphina
C. Myanmar
D. Singapura
4. Pemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka
konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah ....
A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha
B. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih
maju
C. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk
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D. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk
konsumtif

Soal Uraian
41. Perhatikan gambar berikut !

Berdasarkan keterangan gambar di atas, hituglah jarak sebenarnya antara
permukiman – hutan yang bersimbolkan X tersebut!

H. Soal USBN IPS SMP/MTs Paket C Geografi Tahun 2017/
2018
1.

Salah satu keuntungan letak astronomis Indonesia adalah....
A. terbagi menjadi tiga daerah waktu
B. suhu udara selalu tinggi sepanjang tahun
C. kaya akan sumber daya ikan dan minyak
D. menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Banyak gunung api;
2) Cukup sinar matahari;
3) Curah hujan cukup;
4) Batuan vulkanis.
Secara gelogis yang merupakan pengaruh terhadap kesuburan tanah di
Indonesia ditunjukkan nomor....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4.
D. 1 dan 4
3. Perhatikan peta berikut ini!
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Pada saat bertiup angin muson seperti pada peta diatas, sebagian besar petani di
Pulau Jawa bercocok tanam …
A. padi
B. jagung
C. sayuran
D. tebu
4.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun jalan di seluruh wilayah
Indonesia. Upaya tersebut membuka konektivitas antar wilayah semakin baik.
Adanya konektivitas wilayah tersebut menjadikan ....
A. suatu wilayah sebagai model pembangunan daerah
B. peredaran barang akan semakin didominasi daerah maju
C. pembangunan akan semakin merata di seluruh wilayah
D. pergerakan produksi daerah semakin sulit dipasarkan

5. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN
sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat
dilihat, dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun
keamanan. Contoh perubahan dalam aspek keamanaan adalah…
A. maraknya perdagangan manusia
B. perubahan sistem nilai dan norma
C. barang impor semakin banyak di pasar
D. berkurangnya perompak di Selat malaka
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Letak

wilayah

sangat

menarik

untuk

dipelajari

karena

dengan

mempelajarinya kita mendapatkan gambaran tentang bentang alam atau
bentuk permukaan bumi yang ada di daratan berbeda-beda. Ada yang disebut
dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Untuk lebih memahami kondisi
geografis Indonesia di unit ini dapat dipelajari letak fisiografis, dan letak
sosiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi
fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah
lain, batuan yang ada didalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya
dengan laut. Letak fisiografis ini meliputi : Letak astronomis, letak geologis,
letak geografis, letak geomografis, dan letak maritim.
Perubahan keruangan akibat ulah manusia, teknologi juga sangat menarik
untuk dipelajari karena pengaruh letak

Indonesia yang mengakibatkan

bencana di mana-mana dapat dipahami peserta didik untuk selanjutnya
mencintai, menjaga dan melestarikan alam sekitarnya.
Aktivitas pembelajaran pada semua subunit menerapkan model yang sesuai
dengan Kurikulum 2013. Rujukan berikut sesuai dengan rekomendasi
Zemelman,Steven dalam buku Best Practice : New Standards for Teaching and
Learning in Americas Schools bahwa peserta didik di kelas IPS perlu diberi
kesempatan untuk:
a. melakukan investigasi topik secara mendalam
b. melatih dan bertanggungjawab secara inkuiri menentukan topik
c. mengeksplor pertanyaan terbuka yang menantang
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d. menerapkan cooperative learning untuk membangun ketrampilan dan
habits/kebiasaan yang diperlukan dalam belajar sepanjang hayat
e. membaca, menulis, mengobservasi, berdiskusi, berdebat sehingga terjamin
partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Untuk itulah pendekatan saintifik dan model-model berikut diterapkan dalam
semua aktivitas pembelajaran Unit Manusia Tempat dan Lingkungan.
Aktivitas pembelajaran merupakan kegiatan yang dibuat sesuai dengan model
pembelajaran yang dipilih. Berikut ini merupakan sintak model Discovery
learning dan Problem Based Learning untuk kegiatan 2 dan 4 serta Cooperative
Learning teknik Jigsaw
Perintah:
Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang materi yang ada di bahan
bacaan, kerjakan aktivitas pembelajaran di bawah ini secara mandiri terlebih
dahulu, kemudian berkelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.
Pertama, bacalah petunjuk pengerjaan yang ada, kemudian diskusikan dengan
kelompok Anda. Tuangkan atau tuliskan pekerjaan Anda di kertas plano,
presentasikan dengan menggunakan strategi two stay two stray (dua tinggal
dan dua bertamu) atau window shopping. Perintah ini berlaku untuk ketiga
model.
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b. Discovery Learning
Tabel 4: Langkah-langkah Pembelajaran Discovery Learning
Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada siswa)

Alokasi
Waktu

Stimulation 1.Disajikan 2 jenis peta yang berbeda, peserta didik
(Pemberian diminta mengamati
Rangsangan)

2.kunjungi website berikut untuk Anda tonton

(https://www.youtube.com/watch?v=_aPI87ih1
Kw) Youtube.Video pembelajaran

Problem
Statement
(Identifikas
i masalah)
Data
Collection
(Pengumpu
lan data)

3. Jika ingin lebih jelas lagi baca kembali bahan bacaan
yang telah disediakan sehingga informasi yang Anda
dapatkan lengkap
1.Berdasarkan pengamatan Anda, apa yang dapat Anda
identifikasi(lakukan secara mandiri kemudian diskusikan
secara kelompok )
2. Mengapa penting mempelajari letak wilayah
1.jelaskan tentang pengertian letak kemudian jabarkan
tentang letak geologis, letak geografis dan astronomis
2.Identifikasi jenis wilayah berdasarkan warnanya
(gambar 1)
3. Terjemahkan menggunakan bahasamu sendiri tentang
tanda silang (peta ke 2)
Gunakan sumber lain (buku, internet) untuk mendapatkan
informasi tambahan tentang definisi letak (geologis,
geografis dan astronomis)

Data
Processing
(Pengolaha
n data)
Verification Cantumkan rujukan Anda tentang kegiatan di atas untuk
(Pembuktia memperkuat pembuktian
n)
Generalizati Berikan kesimpulan Anda tentang Letak geologis,geografis
on
dan astronomis
(Kesimpula
n)
Kegiatan lanjutan dilakukan setelah proses discovery learning selesai dilakukan
Pengaruh letak(geologis, geografis, astronomis) bagi kehidupan social
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b. Problem Based Learning
Tabel 5: Langkah-langkah Pembelajaran PBL
Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Tahap Pembelajaran
Fase 1: Orientasi pada
masalah

Penyajian gambar fenomena
banjir yang mengandung
permasalahan

Fase 2: Organisasi
peserta didik dalam
belajar

Membantu peserta didik
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
masalah(memberi tugas untuk
menggali informasi)

Fase3: Membimbing
Penyelidikan peserta
didik secara
individu/kelompok






Fase 4: Pengembangan
dan penyajian hasil
karya







Fase 5: Evaluasi proses
penyelesaian masalah

Alokasi Waktu

Membagikan LK
Peserta didik berdiskusi
dalam kelompok mencari
solusi terkait dengan masalah
yang telah diidentifikasi.
Membimbing penyelidikan
Peserta didik mencatat data
hasil penyelidikan kelompok
dalam Lembar Kerja.
Peserta didik mengolah data
yang diperoleh dari
kelompoknya.
Menyajikan hasil penyelidikan

Mengevaluasi proses
penyelidikan
 Presentasi kelompok
Untuk penerapan di kelas silahkan memasukkan materi seperti yang sudah disediakan
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c. Cooperative Learning Teknik Jigsaw
Tabel 6: Langkah-langkah Cooperative Learning Teknik Jigsaw
Tahap Pembelajaran
Tahap I

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Alokasi Waktu

- Pengarahan peserta didik
untuk melaksanakan
diskusi kelompok secara
santun, saling menghargai,
menjunjung tinggi adat
ketimuran.
- Di kartu permasalahan
masing-masing sudah ada
solusi, tetapi peserta didik
diminta mengevaluasi
kembali dan membuat
rencana tindak
- Membagi siswa dalam 6
kelompok (Tim Induk)

Tahap II

- Pembagian LK (masingmasing peserta didik
dalam kelompok diberi Lk
yang berbeda)
- Pengelompokan dalam
Tim Ahli sesuai Kartu
permasalahan
LK 1: Kasus Ambalat (Ahli
1)
LK 2: Kasus Camar Bulan
(Ahli 2)
LK3 :Kasus Simakau(Ahli3)
LK 4: Kasus P Batik(Ahli4)
LK 5: Kasus Miangas(Ahli5)
LK 6 Kasus P Nipa(Ahli6)
- Peserta didik melakukan
diskusi Kelompok
- Masing-masing mencatat
hasil diskusi untuk
dilaporkan di Tim Induk
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Tahap III

-

Diskusi melaporkan
hasil diskusi kelompok
Tim Ahli
Membuat kesimpulan
sementara tentang 6
permasalahan yang ada

Tahap IV

-

Presentasi kelompok
Kelompok lain wajib
memberi
tanggapan/saran untuk
menyatukan persepsi

Tahap V

-

Menyusun laporan

Masing-masing kelompok wajib memberikan pendapat tentang nilai-nilai PPK apa yang
dipelajari

Aktivitas 1
1. Baca perintah yang ada di bagian pembelajaran di atas, kemudian diskusikan secara
kelompok terdiri dari 4-5 orang
2. Setelah diperoleh informasi tentang keadaan wilayah

Indonesia dan

pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, maka interaksi
antar wilayah seperti apa yang dapat dijalin dengan wikayah lain dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidup penduduk wilayah Indonesia?
3. Bekerjalah dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling menghargai
4. Gunakan referensi lain atau tonton video pembelajaran yang disediakan sehingga
Anda

dapat

menjelaskan

dengan

mudah

(https://www.youtube.com/watch?v=_aPI87ih1Kw)Youtube.Video
pembelajaran
5. Tulis hasil diskusi anda pada kertas plano kemudian lakukan pemajangan
6. Lakukan kegiatan 2 tinggal 2 bertamu
7. Susun perolehan belajarmu, kemudian kumpulkan pada fasilitator
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Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Konsep Keruangan

Tujuan

: Peserta dapat menjelaskan konsep keruangan

Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

Kerjakan LK ini sesuai perintah
A.

Pernahkah Anda merenung dan berfikir bahwa mempelajari letak wilayah sangat
penting bagi kehidupan. Berikan pandangan Anda secara jelas!

B.

Jelaskan pertanyaan berikut ;

No

Letak/Keadaan
wilayah

1

Letak Geologis

2

Letak Geografis

3

Letak Astronomis

4

Pengaruh letak
(geologis, geografis
dan astronomis bagi
kehidupan

Deskripsi

PPK/Nilai-nilai
yang dapat
diteladani

Rujukan
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Aktivitas 2
Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul

: Perubahan Keruangan

Tujuan

:

Peserta dapat menjelaskan pengaruh/dampak negatif

perubahan keruangan dari letak astronomis
Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

"Data sementara, banjir menyebabkan lebih dari 12.495 KK terdampak dan
sebagian masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman," ujar Kepala
Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, seperti yang
dikutip dari Antara, Kamis (7/3). Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Jatim,
ia melanjutkan, 15 kabupaten yang mengalami banjir adalah Kabupaten
Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Sidoarjo, Kediri, Bojonegoro, Tuban,
Probolinggo, Gresik, Pacitan, Tranggalek, Ponorogo, Lamongan dan
Blitar."Daerah yang paling parah terlanda banjir adalah Kabupaten Madiun
akibat meluapnya sungai Jeroan yang merupakan anak sungai Madiun,"
ucapnya. Dikutip dari (https://www.jpnn.com/news/

Gambar: 6 Sungai Bengawan Solo meluap
Sumber: detikNews 13 maret 2019, 21:45
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1. Pelajari perintah yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok terdiri
dari 4-5 orang
2. Baca informasi yang ada, sekaligus terjemahkan makna gambar
3. Fenomena berdasar informasi dan gambar yang ada dapat terjadi karena
pengaruh letak apa, dan mengapa seperti itu?
4. Seandainya kamu adalah salah satu korban bencana tersebut, langkah apa
yang dapat kamu ambil? Dan berikan saran-saranmu!
5. Seandainya kamu adalah salah satu dari pengambil kebijakan di wilayah
tersebut, rencana tindak apakah yang dapat segera diambil?Jelaskan secara
rinci
6. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut
tidak terulang lagi di masa yang akan datang?
7. Berdasarkan kejadian pada kasus ini, nilai PPK apa saja yang dapat Anda
petik sebagai pelajaran
8. Bekerjalah dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling
menghargai
9. Gunakan format berikut untuk data awal menyusun laporan
No

Pengaruh letak

Upaya dan
Deskripsinya

PPK/Nilainilai yang
dapat
diteladani

Seanda
inya
kamu
adalah
korban

Ceritakan
langkah yang
kamu ambil

Berikan saransaran

Nilai PPK

Seanda
inya
kamu
pejabat

Upaya yang
dilakukan untuk
menghindari
kejadian

Saran-saran

Nilai PPK

Rujukan
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Aktivitas 3
Di bawah ini terdapat permasalahan hubungannya dengan wilayah
perbatasan Indonesia dengan wilayah Negara lain. Gunakan kasus tersebut
dalam menguasai letak wilayah berdasar letak astronomis
Lembar Kerja Peserta Didik 3
Judul

: Pengaruh letak astronomis

Tujuan

: Peserta dapat mencoba memberikan pemecahan masalah

akibat dari letak astronomis
Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

Konflik di daerah perbatasan Indonesia
No

Permasalahan

1

Kasus Ambalat

2

Kasus Wilayah
Camar Bulan dan
Tanjung Datuk

3

Kasus Pulau
Simakau
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Negara
Lain yang
Terlibat

Solusi yang sudah diambil

Malaysia

Melakukan pertemuan liberal guna membahas
masalah
dengan
perundingan,
dan
memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai
wlayah NKRI

Malaysia

Melalui pertemuan Indonesia – Malaysia di
Semarang pada tahun 1978, memutuskan
wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk
menjadi bagian dari wilayah Malaysia

Singapura

Melakukan klarifikasi bahwa pulau yang
dimaksud adalah pulau Simakau milik
Singapura. Jadi, terdapat dua pulau yang
bernama sama yang dimiliki Indonesia dan
Singapura

Unit Pembelajaran
Letak Wilayah Keadaan Alam dan Perubahan Keruangan

4

5

Kasus Pulau Batik

Kasus Pulau
Miangas

Timor Leste

Pemangku adat antara wilayah Perbatasan
Amyoung dan Ambenu, ingin menyelesaikan
titik batas dan meminta izin pemerintah pusat
untuk memfasilitasi tersebut. Kedua Negara
belum diperbolehkan beraktivitas di daerah
perbatasan tersebut

Filiphina

Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol
perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina
mengenai defisi wilayah Indonesia yang
menegaskan Pulau Miangas adalah Milik
Indonesia atas dasar putusan Mahkamah
Arbitrase Internasional 4 April 1928

Singapura

Kementrian Pertahanan Mengkampanyekan
Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada
tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual
pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura.
Langkah KemHan ini menghabiskan dana lebih
dari 300 Milyar Rupiah.

6
Kasus Pulau Nipa

Perintah
1. Pelajari permasalahan yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok
terdiri dari 6 orang (tim awal)
2. Silahkan membagi diri dan berkelompok di tim ahli berdasarkan kartumu
3. Tonton video pembelajaran berikut untuk memandu diskusi di langkah 4

(https://www.youtube.com/watch?v=_aPI87ih1Kw) Youtube.Video
pembelajaran
4. Silahkan berdiskusi secara santun, saling menghormati dan menjaga
ketertiban atau
5. Catat semua perolehan diskusimu untuk dilaporkan di tim awal
6. Setelah selesai diskusi di tim ahli, kembalilah ke kelompok awal untuk
melaporkan hasil diskusi di tim ahli
7. Peserta didik kembali ke tim induk untuk melaporkan hasil temuan dan
berdiskusi kembali
8. Membuat laporan selanjutnya presentasi kelompok secara bergilir
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Aktivitas 4
Di bawah ini terdapat permasalahan hubungannya dengan peristiwa banjir di
Kabupaten Jaya Pura. Gunakan kasus tersebut sebagai pelajaran. Model yang
dikembangkan adalah Problem Based Learning, silahkan merujuk pada
activity/kegiatan 2.
Lembar Kerja Peserta Didik 4

Judul

: Pengaruh Perubahan Keruangan

Tujuan

: Peserta dapat memahami akibat/pengaruh perubahan bagi

kehidupan social, ekonomi dan budaya
Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

JAYAPURA, iNews.id - Banjir bandang yang melanda sembilan kelurahan di
Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tergolong parah. Selain menimbulkan
banyak dampak kerusakan, bencana tersebut juga menewaskan puluhan
orang.
Data terakhir pada pukul 10.15 WIB, tim SAR gabungan telah mengevakuasi
109 korban. Sebanyak 50 orang di antaranya meninggal dunia dan 59 lukaluka. Banjir terjadi sekitar pukul 21.30 WIT, disebabkan hujan deras sejak
pukul 18.00 WIT.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho
mengatakan, jika melihat dampak dan landaan banjir bandang yang terjadi di
Sentani, kemungkinan disebabkan adanya longsor di hulu atau kawasan
pegunungan.
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Gbr 1 Warga mengungsi akibat banjir bandang di Sentani, Jaya Pura, Papua,
Senin (18/3/2019). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Perintah:
1.

Pelajari perintah yang ada, kemudian diskusikan secara kelompok
terdiri dari 4-5 orang

2.

Baca informasi yang ada, sekaligus cari informasi tentang pengaruh
perubahan keruangan melalui internet, buku sumber lain atau tonton
video yang telah disediakan.

3.

Fenomena berdasar informasi dan gambar yang ada dapat terjadi
karena pengaruh apa?

4.

Lacak lokasi tersebut melalui internet sehingga Anda dapat menjelaskan
secara mendalam tentang (perubahan keruangan) wilayah tersebut
sebelum dan sesudah kejadian!

5.

Seandainya kamu adalah salah satu korban bencana tersebut, langkah
apa yang dapat kamu ambil? Dan berikan saran-saranmu!

6.

Seandainya kamu adalah salah satu dari pengambil kebijakan di wilayah
tersebut, rencana tindak apakah yang dapat segera diambil?Jelaskan
secara rinci

7.

Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian
tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang?

8.

Berdasarkan kejadian pada kasus ini, nilai PPK apa saja yang dapat
Anda petik sebagai pelajaran
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9.

Bekerjalah dengan jujur, sportif dan menjunjung tinggi nilai saling
menghargai

10. Gunakan format berikut untuk menjawab semua pertanyaan
No

Pengaruh perubahan
keruangan/lahan
Sebelum

Upaya dan
Deskripsinya

Sesudah

PPK/Nilainilai yang
dapat
diteladani

Seanda
inya
kamu
adalah
korban

Ceritakan langkah
yang kamu ambil

Berikan saransaran

Nilai PPK

Seanda
inya
kamu
pejabat

Upaya yang
dilakukan untuk
menghindari
kejadian

Saran-saran

Nilai PPK

Rujukan

Rujukan

Rujukan

B. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1
Konsep Ruang dan Letak Geologis Indonesia
Konsep ruang. Ruang adalah konsep yang memberikan gambaran tentang
adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan pada lokasi
tertentu. Lokasi adalah letak atau tempat dimana fenomena geografi terjadi.
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Letak suatu tempat di permukaan bumi dapat digambarkan karakteristiknya
dimana letak yang berbeda akan memungkinkan terjadinya perbedaan antara
satu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Pada kajian geografi,
letak dapat dibedakan menjadi tiga rumpun pembahasan seperti letak
geologis, letak geografis, dan letak astronomis. Jadi, konsep keruangan
keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam ruang. jadi
kaitan geografi degan konsep ke ruangan adalah saling berkaitan karena
geografi dan konsep ke ruangan sama-sama membahas tentang fenomena
alam satu dengan yg lainnya. Membahas konsep keruangan selalu
dihubungkan dengan letak geologis, geografis dan astronomis.
1. Letak Geologis dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan
Letak geologis adalah suatu letak wilayah berdasarkan susunan atau jenis
batuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis suatu negara dapat
diartikan sebagai letak suatu negara berdasarkan keadaan batuan yang ada di
dalam perut bumi dan berdasarkan letak geologis dapat diketahui tentang
kondisi pegunungan, daratan serta lautan yang ada pada suatu wilayah
tertentu. Keadaan tersebut akan menjadi ciri dari peristiwa, kejadian alam di
wilayah tersebut dan tidak akan berubah. Letak geologis Indonesia
menyebabkan tanahnya subur akibat wilayahnya memiliki banyak gunung api
dimana vulkanik letusan gunung api mengandung unsur hara yang sangat
tinggi.
Wilayah Indonesia umumnya terdiri dari lapisan batuan yang ada, hal ini
sangat berkaitan erat dengan sistem pegunungan yang ada. Letak geologis
Indonesia ditandai dengan tiga hal seperti; Indonesia dilalui oleh
dua rangkaian

pegunungan besar

dunia

yaitu rangkaian

Sirkum

Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia berada di titik pertemuan tiga
lempeng

litosfer,

yaitu lempeng

Indo-Australia, lempeng

Eurasia dan Lempeng Pasifik.
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Hal inilah yang menyebabkan mengapa di sebagian besar wilayah Indonesia
sering terjadi gempa bumi tektonik. Gempa bumi dapat terjadi karena
tumbukan antar lempeng sehingga wilayahnya sangat rawan dengan gempa
bumi tektonik kecuali Kalimantan. Bagian Barat Indonesia masuk bagian dari
Benua Asia, bagian Timur Indonesia masuk bagian dari Benua Australia,
sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah merupakan peralihan antara
bagian timur dan barat yang disebut sebagai daerah Wallace. Jika dilihat dari
pegunungan yang ada di Indonesia, kepulauan di Indonesia berada diantara 2
rangkaian pegunungan muda. Pada bagian Barat pegunungan Indonesia
adalah bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania sedangkan
pada bagian Timur merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum
Pasifik. Letak geologis ini nantinya akan mengakibatkan beberapa dampak
yang perlu diwaspadai seperti banyak memiliki gunung aktif, pembagian laut,
memiliki tambang mineral, sering terjadi gempa. Perhatikan gambar geologi
Indonesia berikut dan jika Anda membaca legenda yang ada, tentu saja dapat
menjelaskan lokasi berdasarkan warnanya.

Gambar 2: Letak geologi Indonesia
(www.google.com)
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2. Pengaruh Letak geologis Indonesia
Indonesia

dikatagorikan secara geologis sebagai

negara yang terletak

diantara lempengan bumi dan juga dangkalan laut. Secara geologis Indonesia
terletak diantara tiga lempengan bumi, yaitu lempeng pasifik, lempeng Eurasia,
dan juga lempeng Australia. Dari segi perairan, letaknya diantara dua buah
dangkalan, yaitu dangkalan Sahul dan juga dangkalan Sunda. Dangkalan
adalah wilayah laut yang dangkal, yang menghubungkan wilayah diantara
dua daratan besar. Pengaruh letak geologis memiliki manfaat seperti
banyaknya dataran tinggi dan pegunungan, tanah yang subur karena memiliki
banyak gunung api, aneka ragam flora dan fauna, sumberdaya mineral,
anekaragam hasil laut.
Dataran tinggi dan pegunungan. Letak geologis Indonesia berada di antara
dua rangkaian pegunungn terbesar di dunia, yaitu pegunungan Mediterania
dan Sirkum Pasifik, membuat Indonesia memilki banyak sekali wilayah
pegunungan dan juga dataran tinggi. Pegunungan dan dataran tinggi
menyebabkan

banyak

lokasi

dan

juga

wilayah

di

Indonesia

memiliki pembagian musim, cuaca dan juga suhu udara yang cenderung sejuk,
meskipun berada pada iklim tropis.
Tanah yang subur akibat banyaknya gunung berapi. Dengan adanya
gunung berapi, maka tanah-tanah yang berada di sekitar gunung berapi
tersebut merupakan salah satu jenis tanah dengan unsur hara yang tinggi, alias
tanah yang sangat subur. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi
kebanyakan budaya masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan
bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
Keanekaragaman flora dan juga fauna. Kedua lempeng yang mengapit
Indonesia ini juga memilki manfaat bagi kehidupan flora dan juga faunanya.
Lempeng Eurasia, merupakan lempeng yang berada pada bagian barat
Indonesia, yang merupakan lempengan Negara-Negara Asia. Hal ini membuat
lokasi dan wilayah Indonesia yang berada pada lempeng Eurasia memilki
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kesamaan flora dan fauna dengan wilayah Asia. Sebaliknya, bagian timur
Indonesia memiliki kesamaan flora dan fauna dengan benua Australia karena
berada pada lempeng Australia. Sedangkan pada wilayah Indonesia bagian
tengah, memiliki beberapa hewan endemik.
Keberagaman hasil sumber daya mineral. Letak geologis sangat
mendukung banyaknya sumber daya mineral seperti batu-batuan, dan
juga jenis jenis sumber daya alam seperti minyak dan juga gas bumi. Dengan
demikian, Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya sumber daya alam
yang sangat melimpah.
Keanekaragaman hasil laut yang melimpah. Indonesia tidak hanya diberi
kelimpahan SDA tetapi juga dilengkapi dengan sumberdaya laut yang sangat
melimpah. Hal ini juga dipengauhi oleh lokasi geologis dimana lautnya terdiri
dari beberapa dangkalan, dan memiliiki banyak keanekaragaman laut, mulai
dari hasil dan sumberdaya laut, seperti ikan dan makanan laut, hingga wisata
di bawah laut.
Letak geologis dari sebuah lokasi tentu saja dapat memberikan manfaat
tersendiri bagi lokasi tersebut. Lokasi geologis lebih mempengaruhi sumber
daya yang bisa dihasilkan oleh sebuah lokasi, terutama sumber daya alam dan
juga sumber daya mineralnya. Kesimpulan yang dapat dibuat pada
pembahasan letak geologis adalah susunan batuan (tenaga pembentuk muka
bumi; endogen dan eksogen), lempeng benua serta flora dan fauna.
Bahan Bacaan 2
Letak Geografis dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan
Letak geografis adalah letak suatu wilayah/negara dilihat dari kenyataan di
permukaan bumi. Letak geografis disebut juga letak relatif karena posisinya
ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya, misalnya
benua, samudera, lautan, sungai, gunung, dsb. Berdasarkan letak geografisnya
Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia,
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dan di antara dua samudra, yakni Samudera Hindia dan Samudra Pasifik.
Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk memperjelas

letak geografis

Indonesia, perhatikan gambar berikut:

Gambar 3: Letak geografis
Sumber: (www.google.com)

Letak geografis ditentukan dari segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial
budaya. Letak geografis membandingkan segi astronomis, geologis, fisiologis
suatu wilayah dengan wilayah yang bersebelahan dengan wilayah tersebut.
Batas batas wilayah Indonesia adalah seperti berikut:


Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau,
Filipina dan Laut Cina Selatan.



Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia,
dan Samudra Hindia.



Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.



Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra
Pasifik.
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Berdasarkan letak geografisnya Indonesia berada diantara 2 samudera yaitu
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia dilalui angin monsoon
(angin muson). Angin tersebut akan berganti arah setiap 6 bulan sekali atau
dapat dikatakan 2 kali dalam 1 tahun, adanya angin inilah yang menyebabkan
Indonesia hanya memiliki 2 musim di setiap tahunnya, yaitu musim hujan dan
kemarau.
Pengaruh Positif Letak Geografis Bagi Kehidupan Sosial, Ekonomi dan
Budaya Serta Politik

.

Letak geografis Indonesia memberikan pengaruh bagi berbagai aspek baik
dari sosial, kebudayaan, ekonomi, maupun politik. Bidang Sosial dan
Kebudayaan. Letak geografis yang strategis menyebabkan proses interaksi
sosial bangsa Indonesia lebih dinamis karena menjadi lalu lintas bangsabangsa. Indonesia memiliki banyak aneka ragam suku bangsa dan adat
kebudayaan, tercatat kurang lebih 250 suku yang berada di Indonesia.

Bidang Ekonomi. Indonesia merupakan wilayah persimpangan lalu lintas dan titik
persilangan kegiatan perekonomian dunia. Hal-hal berikut merupakan dampak letak
geografis terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia seperti;


membuka kerjasama perekenomian dengan negara-negara berkembang dan
negara-negara ASEAN



jalur pelayaran menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan.



memiliki iklim musim yang berganti 6 bulan sekali yaitu musim hujan dan
musim kemarau, sangat mempengaruhi perekonomian dan perkebunan.

Kelebihan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi antara lain yang dapat
menambah devisa negara adalah Indonesia sebagai pusat perekonomian diantara 2
samudra dan 2 benua. Sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan
pariwisata lebih lanjut dalam dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah
Indonesia sebagai destinasi pariwista utama.
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Berdas arkan kondisi di atas, dapat disimpulkan tentang aktivitas perekonomian
bangsa Indonesia dibedakan menjadi tiga yaitu aktivitas pantai, dataran tinggi dan
dataran rendah. Penduduk yang berada di daerah pantai diantaranya beraktivitas
sebagai nelayan, penyedia jasa sarana dan prasana suatu objek wisata pantai,
budidaya laut seperti pengusaha tambak udang dan ikan bandeng, pengusaha
industri garam, industri pariwisata, persawahan pasang surut. Penduduk dataran
Tinggi atau Pegunungan beraktivitas di bidang perkebunan seperti kebun teh, kopi,
cengkeh, sayur-sayuran

Gambar 4: Aktivitas penduduk di dataran tinggi, dataran rendah dan pantai
Sumber: (www.google.com)

pertanian padi dengan sistem terasering. Aktivitas penduduk dataran rendah
mayoritas sebagai petani atau pertanian sawah basah, kawasan industri karena relief
yang datar dan sarana prasana yang memadai sehingga lebih mudah untuk di bangun.
Kegiatan ekonomi pertanian sawah basah, perkebunan seperti tebu dan kelapa sawit,
peternakan, perdagangan dan transportasi. Letak wilayah Indonesia memudahkan
bangsa Indonesia untuk berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dalam kancah
politik internasional. Kesimpulan tentang pembahasan utama pada letak geografis
adalah letak wilayah, posisi silang, dan musim di Indonesia.

Bahan Bacaan 3
Letak Astronomis dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan
Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang diukur dengan garis lintang dan
garis bujur. Garis lintang adalah garis imajiner yang membagi planet bumi menjadi
dua bagian yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan kutub utara dan kutub
selatan. Dalam garis lintang, wilayah atau kutub di sebelah utara disebut Lintang
Utara (LU) dan Lintang Selatan (LS) untuk kutub sebelah selatan. Garus bujur adalah
garis imajiner yang membagi bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Belahan
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barat disebut dengan Bujur Barat (BB), sedangkan belahan timur disebut Bujur Timur
(BT).

Garis lintang merupakan garis yang menentukan iklim di berbagai belahan
dunia. Beberapa garis lintang di muka bumi yaitu garis lintang 23½ derajat, 90
derajat, dan 66½ derajat, dan 0 derajat. Garis lintang 23½ derajat adalah garis
lintang yang dikenal sebagai garis lintang balik. Sementara itu, garis lintang 90
derajat disebut sebagai garis kutub. Garis 66½ dikenal dengan sebutan garis
lingkaran kutub. Dan yang terakhir, garis 0 derajat dikenal sebagai garis
ekuator atau garis khatulistiwa. Garis ini merupakan garis yang membelah
planet bumi menjadi kutub utara dan kutub selatan.

Gambar 5: Letak astronomis

Letak Astronomis Indonesia
Berdasarkan peta di atas, letak astronomis Indonesia dapat dibaca seperti; di
6º LU (Lintang Utara) – 11º LS (Lintang Selatan) dan antara 95º BT (Bujur
Timur) – 141º BT (Bujur Timur). Letak astronomis ini membuat Indonesia
dilalui garis Khatulistiwa dan beriklim tropis. Oleh sebab itu, Indonesia hanya
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memiliki dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Letak
astronomis juga membuat Indonesia mempunyai tiga pembagian waktu.
1. Waktu Indonesia Barat (WIB): waktu ini mencakup wilayah Pulau
Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulaupulau kecil yang ada di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Waktu di wilayah
ini mempunyai selisih +7 dengan GMT (Greenwich Mean Time).
2. Waktu Indonesia Tengah (WITA): waktu ini mencakup wilayah Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi dan
pulau-pulau kecil yang ada di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Waktu di
wilayah ini mempunyai selisih +8 dengan GMT.
3. Waktu Indonesia Timur (WIT): Maluku, Papua, Papua Barat dan pulaupulau kecil di sekitarnya adalah wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam
WIT. Waktu ini mempunyai selisih +9 dengan GMT.
Letak astronomis dan geografis menentukan batas-batas wilayah Indonesia
dengan sejumlah wilayah Negara lain, yaitu; di sebelah utara terutama Pulau
Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand,
Vietnam, dan Filipina, di sebelah selatan dengan Timor Leste, Samudera
Hindia, dan Australia, di timur dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik, di
sebelah barat dengan Samudera Hindia.
Letak astronomis serta geografis Indonesia telah dituangkan dalam sebuah
undang-undang, yakni UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Undangundang tersebut berisi tentang batas-batas wilayah negara Indonesia di darat,
laut, maupun udara.
Iklim adalah kondisi rata-rata suatu wilayah secara tahunan. Setiap
Negara atau wilayah memiliki iklim yang berbeda karena perbedaan pola
angin, udara, curah hujan dan suhu setiap daerah berbeda. Iklim suatu wilayah
dipengaruhi oleh lingkungan fisik, lintang, geografis, dan rotasi bumi.
Indonesia memiliki 3 macam iklim yaitu iklim musim (iklim muson), iklim
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tropika (iklim panas), dan iklim laut. Namun, dari ketiga iklim tersebut
indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis saja.
a. Iklim musim (iklim muson)
Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah
tahun sekali, iklim musim memberikan dampak positif dan negatif. Iklim musim akan
berganti musim di setiap 6 bulan sekali (angin musim barat laut dan angin musim
Tenggara / Muson Timur).

Gambar 6: Arah angin Muson

Angin musim barat laut adalah angin musim yang disebut dengan musim hujan, angin
yang bertiup pada bulan tertentu tersebut terjadi sekitar bulan Oktober sampai
dengan bulan April sehingga sudah dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami
musim hujan berkepanjangan. Jadi angin musim barat daya sifatnya basah dan
mempunyai banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan,
dan tumbuhan.

Angin muson tenggara adalah angin yang berasal dari australia membawa
sedikit uap air di udara yang menyebabkan musim kemarau di indonesia.
kurangnya uap air disebabkan oleh banyaknya gurun di Australia.
b. Iklim tropika (iklim panas)
Iklim tropis adalah wilayah yang dibedakan menjadi dua yaitu daerah tropis
kering dan tropis basah. Wilayah yang masuk dalam iklim tropis basah

56

Unit Pembelajaran
Letak Wilayah Keadaan Alam dan Perubahan Keruangan

umumnya memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Iklim
tropis kering memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang rendah.
c. Iklim laut
Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh wilayah laut yang luas yang
menimbulkan penguapan sehingga mengakibatkan berubahnya keadaan
udara misalnya terjadi hujan. Mengapa Indonesia memiliki iklim laut?
Jawabannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan dan jumlah
kawasan lautnya lebih besar

Bahan Bacaan 4
Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang Akibat Faktor
Alam, Ilmu, Teknologi dan Ekonomi di Negara ASEAN
1. Pengaruh ruang dan Interaksi Antarruang Akibat Faktor Alam
Kondisi alam dan kondisi sosial Negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan
saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara yang lain.
Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerja sama di berbagai bidang. Banyak faktor yang
menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor
iklim, faktor geologi dan ketersediaan sumber daya alam..
a. Faktor Iklim

lokasi Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan wilayahnya
memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengan tahun sekali. Angin ini
dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, masing-masing menyebabkan
terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin
muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah
Negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan
fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara
ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi, sebagai akibat
adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan
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pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik
atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan factor-faktor iklim.
Bencana dikawasan Asia tenggara, ASEAN sering terjadi, oleh karenanya negaranegara tersebut melakukan kerja sama antarnegara. Contoh kerja sama ASEAN
dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang
hebat di Sumatra tahun 2015, Malaysia dan singapura atas nama ASEAN memberikan
bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa Negara
ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014.
Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis, ataupun muson, hampir seluruh Negara
ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat Negaranegara ASEAN ini bahu membahu untuk saling membantu.
b. Faktor Geologi
Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi
tanah dan batuan penyusunnya di bumi, Negara-negara ASEAN berada di daerah
tumbukan antarlempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan menyebabkan
terjadinya bencana geologis, seperti gempa bumi. Apabila terjadi diluat atau
memengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana
Tsunami.
Setidaknya 4 dari sebelas Negara ASEAN , yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan
Myanmar, pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat
banyak. Sebagian besar korban di akibatkan karena tsunami yang terjadi setelah
gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah
Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Sama seperti kejadian bencana lain,
Negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui
Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan
pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa
pemulihan.
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c. Faktor Ketersediaan Sumber Daya Alam
Pernahkan kalian mengamati daerah tempat tinggal kalian? Apakah ada sesuatu yang
dimiliki oleh daerah tempat tinggal kalian? Kondisi yang kalian rasakan sama seperti
ketersediaan sumber daya alam yang ada di Negara-negara ASEAN.
Sebagai contoh hampir semua nerara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam
berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya
sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi
menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang lain juga
melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai
kemampuan masing-masing negara.
Setiap barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan
masyarakatnya. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya
lama hayati dan nonhayati lainnya dapat di jumpai dinegara-negara ASEAN. Hutan
dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua
Negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang
banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap Negara. Indonesia memiliki
hutan paling luas di antara Negara-negara lain. Namun, laju kerusakan hutan atau
deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara neara-negara ASEAN lainnya.
Hasil hutan dari Indonesia dan Negara-negara ASEAN lainnya digunakan sebagai
salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara
industri seperti singapura.
Perairan laut di kawasan Negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk
menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Perikanan, mutiara, rumput laut
sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber
daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata.
Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, Negara-negara anggota ASEAN
melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli
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dan pertukaran sumber daya alam ini merupakan bentuk interaksi antarnegaranegara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Pengaruh Perkembangan Ilmu dan Teknologi terhadap Perubahan ruang

Perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan
manusia, misalnya teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi
antar pihak. Teknologi memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia untuk
berinteraksi.. Teknologi transportasi digunakan untuk memindahkan barang dan manusia.
Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi, teknologi produksi
digunakan

untuk

memproduksi

sandang,

pangan

dan

papan,

dll.

a. Teknologi Transportasi.
Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik itu didarat maupun
dilaut dan juga udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan
berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan
yang tinggi. Kereta cepat monorel, Pesawat terbang, dan speed boat terus mengalami
perbaikan demi kenyamanan penggunanya. Namun demikian, alat transportasi tradisional
yang belum menggunakan mesin masih dapat di jumpai dan bertahan sampai saat ini di
Negara-negara ASEAN, seperti pedati, delman, dan becak.
Perkembangan IPTEK membawa perubahan aktivitas menusia yang berakibat ada
perubahan tata ruang kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang
sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat tansportasi di darat, di laut
ataupun di udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalanm terminal,
benadara,

dermaga

pelabuhan

juga

semakin

mendesak

pembangunannya.

b. Teknologi Komunikasi.
Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi.Teknologi
komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat
singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan
surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai pada tujuan. Perkembangan teknologi
komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu.

Namun, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain
mengurangi intensitas interaksi secara langsung antarmasyarakat. Perubahan yang terjadi
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dalam kehidupan masyarakat di Negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan
teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik itu aspek
sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan.
Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal
semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. perdagangan manusia. Kerjasama laur
negeri semakin mudah
Aspek Ekonomi. Pendapatan negara dari sektor pajak semakin meningkat dan pendapatan
dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti
perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal
meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah di
jangkau.
Aspek Budaya. Terjadi akulturasi budaya. Perubahan sistem nilai dan norma.Terjadinya
kecenderungan gaya hidup hedonis. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya
semakin mudah masuk. Terjadinya gangguan keamanan suatu negara semakin rentan.
Narkotika dan obat terlarang semakin mendapatkan tempat. Jaringan kelompok perusuh
antar negara semakin mudah diorganisir.
Pengaruh Perubahan Ruang terhadap Kehidupan Ekonomi. Negara-negara anggota
ASEAN mulai menerapkan

AFTA ( ASEA Free Trade Area ) dalam kehiduapn

internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan
ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor
produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani
pajak, begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun
harganya. Kerja sama Negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan
tatanan kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi.
Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu
negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan kenegara lain dalam lingkup
ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan
Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh olah masyarakat di
NegaraASEAN.
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Kerja sama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang
atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ketangan masyarakat ( konsumen )
melalui distributor. Perkembagnan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan
waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ketangan
konsumen. lautan luas tidak lagi manjadi penghalang, kemudahan distribusi ini sangat
menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dalam mendapatkan keuntungan yang sangat
besar. AFTA memungkinkan setiap orang di Negara-negara ASEAN untuk dapat
mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. (Sumber : KEMENDIKBUD)
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Analisis Soal
1. Soal USBN IPS Paket Utama tahun 2016/2017 no 1 tentang Letak Indonesia
secara astronomis sudah dijelaskan secara mendetail pada bahan bacaan 3
tentang letak. Kompetensi Dasar/ KD 3.1 kelas 7 IPS SMP, salah satu
materinya tentang letak

membahas tentang letak (geologi, geografis,

astronomis). Letak astronomis ini membuat Indonesia berada di garis
Khatulistiwa dan beriklim tropis. Berdasarkan posisinya letak astronomis
Indonesia adalah; di 60º LU (Lintang Utara) – 11º LS (Lintang Selatan) dan
antara 95º BT (Bujur Timur) – 141º BT (Bujur Timur). Letak astronomis ini
membuat Indonesia berada di garis Khatulistiwa dan beriklim tropis.
2. Soal USBN IPS SMP/MTs paket A geografi tahun 2017/2018 nomor 3
tentang Wilayah Indonesia yang terletak diantara 23 ½ ⁰ LU sampai 23 ½⁰
LS membawa dampak terhadap aktivitas penduduk yang dipengaruhi oleh
pola angin yaitu ...
Angin dari Benua Asia yang melalui samudra Pasifik banyak membawa uap
air sehingga antara bulan Oktober – April Indonesia mengalami musim
hujan, sehingga para petani mulai menanam padi pada bulan Nopember –
Desember

3. Soal USBN IPS SMP/MTs paket C geografi tahun 2017/2018 nomor 15
merupakan materi dari KD 3.1 kelas 9. Negara maju yang sumber daya alam
nya terbatas tetapi sumber daya manusianya berkualitas adalah materi KD
3.1 kelas 9, lihat sub unit 3 di Unit ini
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS dikembangkan dari IPK pengayaan dan dimulai dari
KKO kompetensinya 4, 5 dan 6. Mengapa demikian? Karena kompetensi 4, 5
dan 6 tingkatan berpikirnya berada pada level 3 atau penalaran, sehingga
kemampuan yang diterapkan adalah analisis, evaluasi dan mencipta
(creating), yaitu kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponenkomponen yang lebih jelas. Dengan kata lain analisis elemen/unsur (analisis
bagian-bagian materi), Analisis hubungan ( identifikasi hubungan), Analisis
pengorganisasian prinsip/prinsip-prinsip organisasi (identifikasi organisasi)
C4 Analisis
Pada jenjang analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke
dalam beberapa bagian menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan
fakta serta menemukan hubungan sebab akibat.
C5 (Evaluasi)
Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu
hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini
berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini
seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang
lebih baik, penerapan baru serta cara baru yang unik dalam analisis dan
evaluasi. Menurut Bloom jenis evaluasi ada 2 yaitu :Evaluasi berdasarkan bukti
internal dan Evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Peserta didik mengevaluasi
informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan
kebijakan.
C6 creating
Pada jenjang creating dimaknai sebagai kemampuan mencipta, memproduksi
dan mengombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur
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yang unik. Kemampuan ini dapat berupa mencipta, memproduksi komunikasi
yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan
abstrak.
Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya
sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan.
Kompetensi Dasar 3.1 kelas VII ini target kompetensinya berada pada level 2,
namun untuk pengembangan soal HOTS, diambilkan dari Indikator
pengembangan yaitu:
3.1.15. menghubungkan letak geologis dengan fenomena alam yang terjadi
dalam wilayah Indonesia
3.1.16. menganalisis letak geografis dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial,
budaya dan pendidikan.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi
yang Diuji
Memahami
konsep ruang
(lokasi,
distribusi,
potensi, iklim,
bentuk muka
bumi,
geologis,
flora, dan
fauna) dan
interaksi
antarruang di
Indonesia
serta
pengaruhnya
terhadap
kehidupan
manusia
dalam aspek
ekonomi,
sosial,
budaya, dan
pendidikan.

2

: Sekolah Menengah Pertama
: IPS
: 20 menit
:2
: 2018/2019
Lingkup
Materi
Keruangan
dan
Konektivitas
antarruang
dan waktu

Materi

Indikator Soal

No

Letak
wilayah

1. Disajikan data dalam bentuk

1,
2

permasalahan

Bentuk
Soal
PG

4

PG

(Kondisi/konteks/stimulus)
peserta didik (subyek) dapat
membandingkan (perilaku)
letak geografis dan letak
astronomis

Disajikan data dalam bentuk
kalimat/permasalahan
(Kondisi/konteks/stimulus),
peserta didik (subyek) dapat
menghubungkan
(perilaku)
letak geologis dengan fenomena
alam yang terjadi dalam wilayah
Indonesia

66

Level
Kognitif
C4

2
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Widarwati

KOMPETENSI
DASAR

Pengetahua
n/
Pemahama
n

Buku Sumber :

3.1

1

Keruangan dan
Konektivitas
antarruang dan
waktu

MATERI
Konsep Letak

INDIKATOR
SOAL
Membandingkan
letak astronomis
dan geologis

Kunci
Jawaban

x

Penalara
n

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor Soal

LINGKUP
MATERI

Aplikas
i

Paket A

Baca secara mendalam, fenomena berikut
kemudian bandingkan masing-masing kemudian
mana yang diakibatkan oleh letak astronomis dan
geologis
1) Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Jatim, 15
kabupaten di Jawa Timur mengalami banjir
yang sangat hebat. Ketinggian air yang melanda
perkampungan penduduk mencapai 2 meter.
2) Letak Indonesia pada garis khatulistiwa
menyebabkan debu dari seluruh dunia
terkumpul di garis khatulistiwa sehingga
memicu timbulnya berbagai penyakit.
3) Kebakaran diduga akibat konsleting listrik
melanda bangunan di sebelah kiri gedung
Pancabudi-Malang
4) Gempa bumi 6,9 SR dengan kedalaman
episentrum 10 M di Kota Palu berpotensi
terjadi Tsunami

D

Fenomena yang terjadi akibat letak astronomis dan
geologis ditunjukkan pada nomor…
A.

1) dan 2)

B.

2) dan 3)

C.

3) dan 4)

D.

1) dan 4)
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Widarwati

KOMPETENSI
DASAR
3.1

Buku Sumber :

Nomor Soal

LINGKUP
MATERI

2

Keruangan dan
Konektivitas
antarruang dan
waktu

MATERI
Konsep Letak

INDIKATOR
SOAL

Pengaruh
positif letak
geografisis

68

Kunci
Jawaban
B

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Paket A

x

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Baca secara mendalam, fenomena berikut kemudian
hubungkan letak geologis dengan fenomena alam
yang terjadi di wilayah Indonesia dengan memilih
kalimat yang paling tepat.
Letak geografis Indonesia memiliki dampak positif
dan negatif. Kalimat berikut yang merupakan
pengaruh positif letak geografisis ditunjukkan pada
nomor …
B.
Indonesia berada pada jalur patahan
lempeng kerak dunia, akibatnya muncul
banyak gunung berapi yang seringkali
menimbulkan bencana
C.
Bidang transportasi berpotensi
meningkatnya insfrastruktur di berbagai
daerah karena banyaknya wisatawan yang
berkunjung.
D. Indonesia merupakan negara kepulauan,
banyaknya pulau di Indonesia membuat
wisatawan banyak berkunjung
E.
Pengawasan teritorial sulit karena sebagain
besar wilayah Indonesia adalah lautan.

Unit Pembelajaran
Letak Wilayah Keadaan Alam dan Perubahan Keruangan

KESIMPULAN

Pembahasan tentang konsep keruangan yang dibahas adalah letak.
Pembahasan letak selalu dikaitkan dengan 3 hal yaitu letak geologis, letak
geografis dan letak astronomis. Pada KD 3.1 konsep ini tidak dinyatakan
secara utuh tetapi dipecah-pecah, dan hanya letak geologis saja yang
dinyatakan dalam KD tersebut, sehingga membingungkan guru.
Contoh pernyataan KD
3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta
pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan
Pembagian materi sesuai dengan posisi letaknya seharusnya seperti
berikut:
Letak geologis
 Susunan batuan
 Faktor pembentuk
muka bumi
 Endogen
- Tektonisme
- Vulkanisme
- Siesme
 Eksogen
- Pelapukan
- Sedimen
- Erosi
 Lempeng benua
 Flora dan fauna di
Indonesia

Letak Geografis
 Letak wilayah
Indonesia
 Posisi silang
Indonesia
 Musim

Letak Astronomis






Garis lintang
Garis bujur
Jenis Iklim
Unsur iklim
Pembagian
daerah waktu

Pada Unit Manusia, Tempat dan Lingkungan materi disusun sesuai dengan
ke 3 letak di atas
Perubahan ruang dan Interaksi Antarruang dapat terjadi dalam berbagai
ruang lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan
interaksi antarruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala
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yang luas perubahan ruang dan interaksi antarruang dapat terjadi
antarnegara dan benua.
Perubahan ruang dan interaksi antarruang dalam lingkup desa dan kota
menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan Benua
Lainya, perubahan ruang dapat terlihat dengan adanya alih fungsi lahan dari
hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi
pemukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan
semakin meningkat saat Revolusi Industri. Akibatnya banyak terbentuk kotakota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota.
Interaksi antarruang merupakan timbal balik antara satu wilayah dengan
wilayah lain yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, pergerakan
orang, distribusi barang, dan lain-lain. Adanya pergerakan inilah yang
menyebabkan terjadinya perubahan baik di wilayah asal dan wilayah tujuan.

70

UMPAN BALIK

Pada umpan balik sub unit ini diharapkan guru dapat:


mengembangkan unit dan merakit soal-soal sendiri sehingga bahan
pembelajaran dapat dicapai sesuai KD



memperbaiki proses pembelajaran yang dirasakan kurang setelah
mempelajari sub unit pembelajaran berbasis geografi ini



mencermati kekurangan perencanaan program dan pelaksanaan
pembelajaran dan berusaha meningkatkan kemampuannya.
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Keadaan Penduduk Indonesia
Penulis:
Agus Purnomo, M.Pd
Dra Widarwati, M.S.Ed., M.Pd

Penyunting:
Yasser Awaluddin, S.E, M.Ed
Desainer Grafis dan Ilustrastrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Keadaan Penduduk Indonesia

DAFTAR ISI

Hal
DAFTAR ISI _________________________________________________________ 77
DAFTAR GAMBAR ___________________________________________________ 78
DAFTAR TABEL _____________________________________________________ 78
PENGANTAR _______________________________________________________ 79
KOMPETENSI DASAR _______________________________________________ 81

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 81
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 82
APLIKASI DI DUNIA NYATA ___________________________________________ 85

A. Penduduk Indonesia (Kuantitas – Kualitas) _____________________________ 85
B. Faktor yang Berpengaruh terhadap Kuantitas – Kualitas Penduduk __ 87
SOAL-SOAL UN/USBN _______________________________________________ 89

A. Dinamika Kependudukan _________________________________________________ 89
B. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Utama Geografi Tahun 2016/2017 _____ 90
C. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Cadangan Geografi Tahun 2016/2017 _ 90
D. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Peket C Geografi Tahun 2016/2017 ____ 92
BAHAN PEMBELAJARAN_____________________________________________ 93

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 93
B. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 99
Lembar Kerja Peserta Didik 1 ____________________________________________________ 99
Lembar Kerja Peserta Didik 2 ___________________________________________________ 101

C. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 101
1.

Kondisi Kependudukan Indonesia – Transisi Demografi________________ 101

PENGEMBANGAN PENILAIAN _______________________________________ 109

A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 109
B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 113
KESIMPULAN ______________________________________________________ 117
UMPAN BALIK _____________________________________________________ 118

77

DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Piramida Penduduk......................................................................................... 86
Gambar 2. Dinamika Penduduk Wilayah ...................................................................... 87
Gambar 3. Transisi Demografi ........................................................................................ 103

DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ................................................ 81
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi................................................................. 82
Tabel 3. Fase Pertumbuhan Penduduk.......................................................................... 87
Tabel 4. Problem Based Learning .................................................................................... 93
Tabel 5. Langkah-Langkah PBL ........................................................................................ 94

78

Unit Pembelajaran
Keadaan Penduduk Indonesia

PENGANTAR

Unit pembelajaran adalah sejenis handout suplemen guru dalam melakukan proses
pembelajaran yang disusun untuk menambah referensi bagi guru dalam memperkaya
materi ajar yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, Unit
Pembelajaran ini berisi tentang penjelasan singkat substansi sesuai KD. Unit
pembelajaran juga dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan Buku Siswa
Kurikulum 2013.
Unit pembelajaran ini digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi
pembelajaran dalam upaya meningkatkan kulaitas lulusan peserta didik.
Pengembangan unit pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan
Komptensi Dasar berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisi-kisi
UN/USBN tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan pada
Permerndiknas 16 tahun 2007.
Pada pemetaan tersebut didapatkan peta Komptensi dasar yang terdiri dari Lingkup
materi dan materi dari setiap matapelajaran jenjang Sekolah Menengah Pertama,
lingkup materi menjadi bahan acuan dari ketiga komponen tersebut, sehingga dapat
di ambil menjadi acuan dan saling berkaitan.
Proses mengaitkan lingkup materi ini bertujuan untuk memfokuskan proses
pembelajaran dan materi pembelajaran sehingga tidak saling tumpang tindih dan
berulang ataupun materi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Penggunaan modul PKB adalah sebagai bahan suplemen dari Unit Pembelajaran,
materi didapat salah satunya adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi
dengan PKB yang telah berjalan sejak tahun 2016.
B. Tujuan
Pengembangan unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan guru
dalam:
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1. menguasai materi dan proses pembelajaran dengan materi terkait
2. mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam melakukan
proses pmeblajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena ada contoh
di kehidupan sehari-harinya.
3. menganalisis soal-soal yang telah digunakan dalam UN/USBN serta mengaitkan
dan menganalisis dengan materi yang akan dibahas serta mengelola materi
pembelajaran sehingga soal dapat terbahas dengan baik.
4. mengembangkan aktivitas pembelajaran dan lembar kerja dan materi
pembelajaran yang mampu menjawab target dari kompetensi yang diharapkan
dan manjadikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan standar penilaian.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar:
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
KD

Target KD

3.1 Memahami konsep ruang
(lokasi, distribusi, potensi,
iklim, bentuk muka bumi,
geologis, flora, dan fauna)
dan interaksi antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia dalam
aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan.

1. Memahami keruangan wilayah
Indonesia sehingga dapat
menjelaskan dampaknya
terhadap kondisi penduduk
2. Menjelaskan pengaruh aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan
pendidikan terhadap kondisi
kependudukan Indonesia
3. menjelaskan faktor
pertumbuhan penduduk alami
4. menghitung jumlah
pertumbuhan penduduk alami

Kelas
VII

4.1 Menjelaskan konsep ruang
(lokasi, distribusi, potensi,
iklim, bentuk muka bumi,
geologis, flora dan fauna)
dan interaksi antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia
Indonesia dalam aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan
pendidikan.
Tema:
Kependudukan dan Lingkungan
3.3 Menganalisis ketergantungan
antarruang dilihat dari konsep
ekonomi (produksi,
distribusi,konsumsi, harga,
pasar) dan pengaruhnya
terhadap migrasi penduduk,
transportasi, lembaga sosial dan
ekonomi, pekerjaan,pendidikan,
dan kesejahteraan
Masyarakat

1. Membuat tanggapan
keterkaitan antara aspek
keruangan wilayah Indonesia
dan kondisi penduduknya
2. Menerapkan hasil tanggapan
aspek keruangan pengaruhnya
terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan
terhadap kondisi
kependudukan Indonesia

VII

1. Mencegah dampak
peningkatan jumlah penduduk
terhadap masalah lingkungan.
2. Menganalisis keterkaitan
antara jumlah penduduk
dengan jumlah sampah yang
dihasilkan oleh penduduk.
3. Membuat laporan hasil
penyelidikan tentang
permasalahan sampah yang
muncul di lingkungan sekitar

VIII
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siswa yang terjadi akibat
peningkatan jumlah penduduk.
4.3 Menyajikan hasil analisis
tentang ketergantungan
antarruang dilihat
dari konsep ekonomi (produksi,
distribusi, konsumsi, harga,
pasar)dan pengaruhnya
terhadap migrasi penduduk,
transportasi, lembagasosial dan
ekonomi, pekerjaan,
pendidikan, dan
kesejahteraanmasyarakat

1. Mengumpulkan informasi
tentang hasil analisis tentang
permasalahan sampah yang
muncul di lingkungan sekitar
siswa yang terjadi akibat
peningkatan jumlah penduduk.
2. Memilah data hasil analisis
tentang permasalahan
sampah yang muncul di
lingkungan sekitar siswa yang
terjadi akibat peningkatan
jumlah penduduk.
3. Menyajikan hasil telaah
tentang permasalahan
sampah yang muncul di
lingkungan sekitar siswa yang
terjadi akibat peningkatan
jumlah penduduk.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi
AKTIVITAS 1

KELAS VII

IPK Pendukung

IPK KUNCI

IPK PENGAYAAN

3.1.1 Menjelaskan
pengaruh
lingkungan
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia
3.1.2 Mengidentifikasi
pengaruh
ekonomi
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia
3.1.3 Mencatat
pengaruh
sosial terhadap
kondisi

3.1.8

3.1.1 Menganalisis
faktor yang
paling
berpengaruh
dalam
kependuduk
an suatu
wilayah
melalui studi
kasus
3.1.2 Mengevaluasi
faktor yang
berpengaruh
terhadap
dinamika
penduduk di
suatu wilayah
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menjabarkan
pengaruh faktor
lingkungan
terhadap kondisi
kependudukan
Indonesia
3.1.9 mengemukakan
pengaruh
faktor
ekonomi
terhadap
kondisi
kependuduka
n Indonesia
3.1.10
menggali
informasi
tentang
pengaruh
faktor sosial

IPK
KETRAMPILA
N
4.1.1
membangun
infografis
sederhana
yang memuat
seluruh hasil
analisis
kelompok
tentang angka
kelahiran
4.1.2
membangun
infografis
sederhana
yang memuat
seluruh hasil
analisis
kelompok

Unit Pembelajaran
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

kependudukan
Indonesia
Menggambar
pengaruh
budaya
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia
Menjelaskan
pengaruh
pedidikan
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia
Mengidentifikasi
komponen
pertumbuhan
penduduk
alami dan non
alami
Menjelaskan
faktor
pertumbuhan
penduduk
alami

terhadap
kondisi
kependuduka
n Indonesia
3.1.11
menggali
informasi
tentang
pengaruh
faktor budaya
terhadap
kondisi
kependuduka
n Indonesia
3.1.12 membedakan
komponen
pertumbuhan
penduduk
alami dan non
alami

tentang angka
kematian
4.1.3 membuat
diskripsi fase
pertumbuhan
penduduk di
Indonesia

Aktivitas 2
IPK PENDUKUNG

IPK KUNCI

IPK PENGAYAAN

3.3.1 menyelidiki
dampak
peningkatan
jumlah penduduk
terhadap
masalah
lingkungan.
3.3.2 melatih cara
membuang
sampah di
sekitar
lingkungan
dengan benar

3.3.3 Mencegah
dampak
peningkatan
jumlah
penduduk
terhadap
masalah
lingkungan.
3.3.4 Menganalisis
dampak
peningkatan
penduduk
terhadap
masalah
lingkungan

3.3.5 Mengevaluasi
dampak
peningkatan
jumlah
penduduk
terhadap
masalah
lingkungan

IPK
KETRAMPILA
N
4.3.1 Mendata
informasi
keterkait
an
antara
jumlah
pendudu
k dengan
jumlah
sampah
yang
dihasilkan oleh
penduduk.
4.3.2 Membuat
rencana
cara
mengatasi
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permasal
ahan
peningkat
an jumlah
penduduk
dengan
permasal
ahan
lingkunga
n
4.3.3Menyajikan data
hasil
rencana
cara
mengatasi
permasal
ahan
peningkat
an jumlah
penduduk
dengan
permasal
ahan
lingku
Ngan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Penduduk Indonesia (Kuantitas – Kualitas)
Tahun 1976 Rhoma Irama menuliskan lagu tentang jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 135.000.000 juta. Namun pada tahun 2019, 43 tahun
setelah lagu itu dinyayikan jumlah penduduk Indonesia hampir mencapai dua
kali lipatnya, yaitu 266.000.000 jiwa (jumlah ini bedasarkan proyeksi hasil
sensus penduduk tahun 2015 - BPS). Apa yang mengakibatkan jumlah
penduduk Indonesia bertambah dengan sangat cepat?
Dua faktor penyebab yang dapat menjadi jawaban paling rasional, yaitu
perbaikan layanan kesehatan dan pola pikir yang tidak berubah. Twain (2016)
menyatakan bahwa, kebiasaan alam ketika dipadukan dengan teknologi lama
akan menghasilkan konsekuensi yang bisa di perkirakan, namun kebiasaan
lama ketika bertemu teknologi baru akan menghasilkan konsekuensi yang
tidak bisa diperkirakan. Ini seperti pada kasus peningkatan layanan kesehatan
dan persalinan ibu hamil dan perbaikan layanan tumbuh kembang anak
bertemu dengan pola pikir masyarakat memiliki banyak anak banyak rejeki.
Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat tersebut tidak
selalu berdampak buruk. Akan ada masa di mana jumlah penduduk usia
produktif mendominasi komposisi penduduk (bonus demografi). Jika masa ini
sapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah maka tidak menutup
kemungkinan akan menjadi titik balik Indonesia untuk menjadi negara maju.
Namun pada kenyataannya untuk dapat memanfaatkan bonus demografi tidak
mudah. Banyak kendala pada tiap aspek kependudukan seperti pendidikan
dasar, kesehatan, atau kemampuan penduduk untuk mengakses sanitasi
dasar. Kasus terbaru pada fenomena stunting (tumbuh kembang anak yang
terhambat/terhenti

sementara)

kini

masuk

pada

taraf

sangat
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mengkhawatirkan. Kenyataan ini menandakan bahwa terdapat permasalahan
berupa kesenjangan sosial yang sangat nyata pada penduduk Indonesia.
Alasan kesenjangan ini adalah karena:
1. Terdapat masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan tentang
kesehatan dasar
2. Terdapat masyarakat yang tidak dapat mengakses kebutuhan dasar
balita, dan
3. Terdapat masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan kualitas yang
tidak baik untuk balita
Inti dari penjelasan tersebut adalah keadaan penduduk tidak selalu
digambarkan dari jumlah/kuantitasnya, namun kualitasnya juga perlu
diperhatikan. Karena jauh lebih mudah untuk mengendalikan jumlah
penduduk (yang terdiri dari faktor kelahiran-kamatian dan penduduk masukkeluar) dari pada meningkatkan kualitasnya.

Gambar 1. Piramida Penduduk

Sumber: www.google.com
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B. Faktor yang Berpengaruh terhadap Kuantitas – Kualitas
Penduduk
Untuk mempermudah penjelasan perhatikan gambar 1.

Gambar 2. Dinamika Penduduk Wilayah

Tabel 3. Fase Pertumbuhan Penduduk

Fase
Deskripsi
1
Pada fase ini, awal mula pembentukan permukiman. Jumlah anggota
kelompok yang ada akan semakin bertambah karena pada masa ini
jumlah sangat berdampak pada pembagian tugas kerja.
Masa ini menandakan adanya kelompok masyarakat struktural
pertama. Artinya mereka yang tidak memiliki fungsi dalam
masyarakat akan tersingkir dari kelompok. Contoh sederhana
seperti kelompok gepeng dan atau pemulung yang pada
permukiman kota sering dilarang masuk. Ini menandakan kelompok
tersebut tidak memiliki fungsi pada masyarakat kota.

2

Pada kelompok awal ini pembagian tugas cukup sederhana seperti
petani, pengrajin, pemburu, peramu, penenun, tukang masak,
dukun, dan lainnya. Oleh karena itu semakin banyak jumlah
penduduk maka semakin unggul kelompok tersebut, namun
karena fasilitas kesehatan masih minim maka tingkat kematian juga
tinggi seimbang dengan tingkat kelahiran.
Fase berikutnya adalah fase di mana sebuah wilayah sudah
berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan penduduk tidak
hanya dari aspek kelahiran dan kematian saja, namun adanya
pendatang mempengaruhi dinamika kependudukan yang ada.
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Fase

3

Deskripsi
Wilayah yang sudah berkembang akan menjadi daya tarik tersendiri
bagi masyarakat. Contoh seperti pada kasus urbanisasi masyarakat
dari desa ke kota dengan alasan pekerjaan atau untuk mendapatkan
fasilitas kesehatan/pendidikan yang lebih baik.
Fase berikutnya ketika ditemukannya teknologi sehingga
berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan. Peningkatan
kualitas kesehatan berdampak pada menurunnya angka kematian.
Dampaknya adalah pada fase ini angka kelahiran seolah sangat
timpang dengan angka kematian. Ini dikarenakan masih banyak
masyarakat yang memiliki pola pikir pada fase awal. Oleh karena ini
pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam
mengendalikan jumlah penduduk pada fase ini.
Alasannya adalah:
a.

b.
c.

4

5

Melalui pendidikan masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan
pembelajaran mengenai hidup yang berkualitas
Hidup yang berkualitas berimplikasi pada kebutuhan yang semakin
kompleks
Waktu untuk menempuh pendidikan juga menunda usia perkawinan

Fase empat ini merupakan fase di mana tingkat kelahiran dan
kematian relatif rendah karena baiknya kualitas kesehatan dan
perubahan pola pikir masyarakat. Seperti contoh pada wilayah
Negara German yang jumlah penduduknya lebih dipengaruhi oleh
pendatang yang keluar-masuk.
Fase akhir ini merupakan fase kemunduran kependudukan sebuah
wilayah. Ini karena sebagian besar dari masyarakat berpendapat
bahwa anak merupakan beban atau lebih mengutamakan
prestasi/karier. Negara yang dapat dijadikan contoh untuk kasus
ini adalah Jepang. Mayoritas masyarakat Jepang lebih
mengedepankan prestasi/karier, bahkan jika mereka menikah
terdapat perjanjian pra nikah yang isinya untuk tidak memiliki
anak.

Paparan yang sudah dijelaskan merupakan faktor-faktor umum yang
berpengaruh pada dinamika kependudukan suatu wilayah.
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SOAL-SOAL UN/USBN

Berikut adalah contoh soal UN/USBN mengenai dinamika kependudukan dan
faktor yang berpengaruh

A. Dinamika Kependudukan
Jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2015 sebesar
24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300.000 jiwa dan
kematian 700.000 jiwa. Jumlah imigrasi pada tahun tersebut sebesar 20.000
jiwa dan emigrasi 15.000 jiwa. Berapa jumlah pertumbuhan penduduk alami
di negara X pada tahun 2015 ?
A.

5.000 jiwa

B.

35.000 jiwa

C.

605.000 jiwa

D.

600.000 jiwa

Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kependudukan
Faktor pertumbuhan penduduk alami yang menyebabkan penduduk Jakarta
padat adalah ... .
A.

urbanisasi dan kelahiran bayi rendah

B.

urbanisasi dan kematian bayi tinggi

C.

kelahiran tinggi dan angka kematian rendah

D.

perpindahan penduduk dan kematian tinggi

Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah
adalah ... .
A.

migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi

B.

kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi

C.

kelahiran, kematian, dan migrasi

D.

kematian, migrasi, dan urbananisasi

B. Pembahasan:
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Pembahasan dari soal USBN paket utama nomor 13 adalah sebagai berikut:
Yang termasuk pertumbuhan penduduk alami adalah jumlah kelahiran
dikurangi jumlah kematian penduduk dalam wilayah tersebut. Sementara
migrasi masuk dan keluar merupakan komponen pertumbuhan penduduk
yang non alami, oleh karena itu pada soal ini untuk menjawabnya hanya
menghitung selisih jumlah kelahiran dan kamatian.

B. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Utama Geografi Tahun
2016/2017
7. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah
adalah ... .
a. migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi
b. kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi
c.
kelahiran, kematian, dan migrasi
d. kematian, migrasi, dan urbananisasi
13. Jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2015 sebesar
24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300.000 jiwa
dan kematian 700.000 jiwa. Jumlah imigrasi pada tahun tersebut sebesar
20.000 jiwa dan emigrasi 15.000 jiwa. Berapa jumlah pertumbuhan
penduduk alami di negara X pada tahun 2015 ?
A.
B.
C.
D.

5.000 jiwa
35.000 jiwa
605.000 jiwa
600.000 jiwa

34. Aktivitas utama dari penduduk Vietnam yang relatif datar dan subur
adalah di bidang ... .
A. pertanian
B. perdagangan
C. perkebunan
D. perindustrian

C. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Cadangan Geografi Tahun
2016/2017
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8. Faktor pertumbuhan penduduk alami yang menyebabkan penduduk Jakarta padat
adalah ... .
A. urbanisasi dan kelahiran bayi rendah
B.

urbanisasi dan kematian bayi tinggi

C.

kelahiran tinggi dan angka kematian rendah

D.

perpindahan penduduk dan kematian tinggi

34. Aktivitas utama dari penduduk Brunai Darussalam yang memiliki sumber daya
mineral adalah ... .
A. pertanian
B.

pertambangan

C.

perdagangan

D.

perindustrian
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D. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Peket C Geografi Tahun
2016/2017
14. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. tanahnya subur.
2. lahan pertanian luas
3. pusat kegiatan industri
4. letaknya strategis
5. pusat pemerintahan
6. tingkat kelahiran penduduk tinggi.
penyebab padatnya penduduk di Pulau Jawa ditunjukkan pada pernyataan
nomor:
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 5
C. 2, 4, 6
D. 4, 5, 6
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kondisi kependudukan sangat penting dipelajari karena dengan begitu dapat
mengetahui perkembangan suatu wilayah. Pembahasan ini menjadi dasar
pada pembahasan yang berikutnya, yaitu bagaimana dinamika kependudukan
pada skala yang lebih luas (dunia). Oleh karena itu aktivitas belajar berikut ini
diharapkan mempu meningkatkan pemahaman tentang dinamika penduduk
dan faktor yang mempengaruhinya.
Aktivitas pembelajaran merupakan kegiatan yang dibuat sesuai dengan model
pembelajaran yang dipilih. Berikut ini merupakan sintak Problem Based
Learning
Problem Based Learning 1
Tabel 4. Problem Based Learning

Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Fase 1: Orientasi
pada masalah

 Menyanyikan lagu Oma
Irama dengan judul 135
penduduk Indonesia
 Penyajian data tentang
kelahiran dan kematian

Fase 2: Organisasi
peserta didik dalam
belajar

 Membantu peserta didik
mendefinisikan
danmengorganisasikan
masalah(memberi tugas
untuk menggali informasi)

Fase3: Membimbing
Penyelidikan
peserta didik secara
individu/kelompok




Alokasi Waktu

Membagikan LK dan
langkah kerja kelompok
Peserta didik berdiskusi
dalam kelompok mencari
solusi terkait dengan
masalah yang telah
diidentifikasi.
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Fase 4:
Pengembangan dan
penyajian hasil
karya



Membimbing penyelidikan



Peserta didik
mencatat data hasil
penyelidikan kelompok
dalam Lembar Kerja.
Peserta didik mengolah
data yang diperoleh dari
kelompoknya.
Menyajikan hasil
penyelidikan





Fase 5: Evaluasi
proses penyelesaian
masalah

Mengevaluasi proses
penyelidikan
Presentasi kelompok




Untuk penerapan di kelas silahkan memasukkan materi seperti yang sudah
disediakan

Problem Based Learning 2
Tabel 5. Langkah-Langkah PBL

Tahap
Pembelajaran
Fase 1: Orientasi
pada masalah

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)
 Menyajikan gambar/foto
tentang tumpukan sampah

 Peserta didik diminta
mengamati gambar
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Fase 2: Organisasi
peserta didik dalam
belajar









Fase3: Membimbing
Penyelidikan
peserta didik secara
individu/kelompok







Membantu peserta
didik mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
masalah(memberi
tugas untuk menggali
informasi)
Peserta didik diminta
memberikan
tanggapan dan
pendapat terhadap
gambar/foto yang
diberikan.
Peserta didik
diberikan kesempatan
untuk menetapkan
permasalahan dalam
bentuk pertanyaan
yang berhubungan
dengan gambar yang
diamati.
Peserta didik
mengumpulkan
informasi untuk
membangun ide
mereka sendiri dalam
memecahkan masalah
tentang pengaruh
jumlah penduduk
terhadap sampah yang
dihasilkan.

Membagikan LK dan
langkah kerja kelompok
Peserta didik berdiskusi
dalam kelompok mencari
solusi terkait dengan
masalah yang telah
diidentifikasi.
Membimbing penyelidikan
Melalui diskusi,Peserta
didik mengumpulkan
informasi untuk
membangun ide mereka
sendiri dalam
memecahkan masalah
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Fase 4:
Pengembangan dan
penyajian hasil
karya







Fase 5: Evaluasi
proses penyelesaian
masalah

tentang pengaruh jumlah
penduduk terhadap
sampah yang dihasilkan.
Peserta didik
mencatat data hasil
penyelidikan kelompok
dalam Lembar Kerja.
Peserta didik mengolah
data yang diperoleh dari
kelompoknya.
Menyajikan hasil
penyelidikan

 Peserta didik dan guru

mengevaluasi hasil proses
penyelidikan melalui
diskusi kelas
 peserta didik diminta
mempresentasikan hasil
penyelidikan dan diskusi di
depan kelas; dilanjutkan
dengan penyamaan
persepsi cara mengatasi
permasalahan peningkatan
jumlah penduduk dengan
permasalahan lingkungan.
 Kelompok peserta didik
yang berhasil memecahkan
permasalahan diberi
pengahargaan.
 melakukan evaluasi hasil
belajar mengenai materi
yang telah dipelajari
peserta didik
(dapatmenggunakan paper
and pencil test atau
authentic assessment).
Untuk penerapan di kelas silahkan memasukkan materi seperti yang sudah
disediakan
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Aktivitas 1
Kelahiran-Kematian
Cermati data berikut.
Dari 34 Provinsi di Indonesia berikut data kelahiran dan kematian tiap 1000
penduduk (Data Proyeksi BPS tahun 2018 berdasarkan hasil sensus 2015)
Kalahiran
a. Provinsi Maluku memiliki angka kelahiran tertinggi dengan jumlah 3. 337
b. Provinsi DKI Jakarta memiliki angka kelahiran terendah dengna jumlah
1.876
Kematian
a. Provinsi Sulawesi Barat memiliki angka kematian tertinggi dengan jumlah
59
b.

Provinsi DI Yogyakarta memiliki angka kematian terendah dengan jumlah
13

Bentuk kelompok kerja dengan anggota 4-5 orang kemudian diskusikan.
1.

Apa yang mengakibatkan angka kelahiran pada provinsi Maluku dangat
tinggi dan sebaliknya pada Provinsi DKI Jakarta sangat rendah?

2.

Apa yang mengakibatkan angka kematian pada provinsi Sulawesi Barat
sangat tinggi dan sebaliknya pada provinsi DI Yogyakarta?

Langkah kerja:
1. Gunakan jaringan internet atau referensi buku lain untuk mencari
informasi lebih mendalam tentang permasalahan berikut:
2.

Isikan hasil analisis yang sudah Anda lakukan pada lembar kerja yang
sudah disediakan (lihat bagian lembar kerja)
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3.

Beri tanda (x) pada aspek yang Anda duga memiliki kontribusi terhadap
variabel kelahiran/kematian

4.

Beri penjelasan dari hasil dugaan Anda tersebut

5.

Dari penjelasan itu susun infografis sederhana yang memuat seluruh hasil
analisis kelompok Anda

6.

Sajikan hasil analisis tersebut ke kelompok lain dengan desain kunjung
karya

7.

Mintalah pendapat tentang hasil kerja yang sudah Anda lakukan pada
kelompok lain. Ketika kelompok tersebut sudah paham apa yang
dimaksudkan maka minta bubuhkan tanda tangan salah satu anggota
kelompok tersebut dan beralihlah kepada kelompok lain. Kelompok yang
paling banyak mengumpulkan tanda tangan merupakan kelompok paling
efektif dalam menyusun infografis dan terampil dalam penyajian.
Contoh Infografis:

Infografis ini memuat informasi sederhana
dan komunikatif tentang peristiwa gempa
lombok,

isinya:

Apa

yang

terjadi?Berdasarkan tajuk beritanya apa
yang dimaksud dengan stunting? Kapan
terjadi? Dimana kejadian/peristiwtersebut?
Bagaimana perstiwa tersebut dapat terjadi?
Anda diperbolehkan menggunakan gambar sederhana karya asli atau
menggunakan gambar yang tersedia di internet dengan ketentuan
mencantumkan sumbernya dan diolah sesuai tujuan infografis. Selamat
berkarya 😊.

Aktivitas 2
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Permasalahan Penduduk dengan Permasalahan Lingkungan
Langkah kerja:
1. Gunakan jaringan internet atau referensi buku lain untuk mencari informasi
lebih mendalam tentang permasalahan berikut:
a. Carilah informasi tentang hubungan antara pengaruh jumlah penduduk
terhadap permasalahan lingkungan
b. Amati kebiasaan keluargamu membuang sampah, kemudian tingkatkan
kebiasaan tersebut di sekolah
c. Lakukan pengamatan sekeliling lingkunganmu untuk mencari dukungan
penguat tentang bukti adanya hubungan antara jumlah penduduk
dengan permasalahan lingkungan
d. Berikan tanggapanmu/tuliskan sebagai laporan secara jelas dengan
menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif.
e. Gunakan format yang sudah disediakan untuk menjawab Lembar Kerja

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Gunakan format berikut untuk bekerja. Data atau informasi awal dapat kamu
pelajari pada bahan bacaan

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Judul

: Kelahiran - Kematian

Tujuan

: Peserta didik dapat menjelaskan konsep kelahiran-kematian

Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP
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KELAHIRAN
Aspek
Lingkungan/
kesehatan

Maluku
Aspek Aspek
Sosial
Ekonomi

Aspek
Pendidikan

Aspek
Lingkungan/
kesehatan

DKI Jakarta
Aspek Aspek
Sosial Ekonomi

Aspek
Pendidikan

Penjelasan:

Nilai PPK: Pada kedua peristiwa tersebut, nilai PPK apasaja yang dapat kamu pelajari? Uraikan secara
singkat tentang pendapatmu disini
KAMATIAN
Sulawesi Barat
DI Yogyakarta
Aspek
Aspek Aspek
Aspek
Aspek
Aspek Aspek
Aspek
Lingkungan/ Sosial
Ekonomi Pendidikan Lingkungan/ Sosial Ekonomi Pendidikan
kesehatan
kesehatan
Penjelasan:
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Lembar Kerja Permasalahan Lingkungan (2)
Lembar Kerja Peserta Didik 2
Judul : Hubungan peningkatan Jumlah penduduk dengan permasalahan
lingkungan
Tujuan

: Peserta dapat menganalisis pengaruh peningkatan jumlah

penduduk dengan peningkatan permasalahan lingkungan
Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Nilai
Pengamatan di pengamatan di pengamatan di pengamatan PPK
rumah
sekolah
Lingkungan
seluruhnya
sekitar

Saran-saran/cara mengatasi permasalahan

C. Bahan Bacaan

1. Kondisi Kependudukan Indonesia – Transisi Demografi
Kebanyakan orang beranggapan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan
terus-menerus mengalami peningkatan hingga akhirnya terjadi kepadatan
penduduk yang terlalu tinggi. Kita sama-sama ketahui, kepadatan penduduk
yang terlalu tinggi akan menimbulkan banyak masalah. Asumsi ini
menciptakan sebuah kepanikan yang banyak dirasakan masyarakat awam.
Padahal, perubahan angka kelahiran dan kematian pada suatu negara atau
bahkan dunia telah dijelaskan oleh teori transisi demografi, akhirnya sebuah
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negara akan mencapai kondisi dimana angka kelahiran dan kematian stabil
rendah sehingga populasi juga akan stabil.
Transisi demografi merupakan sebuah perspektif atau teori kependudukan
berupa model yang menjelaskan perubahan populasi dari waktu ke waktu.
Model ini salah satunya dikemukakan oleh Warren Thompson dan Frank W.
Notestein, para ahli demografi asal Amerika, pada pertengahan abad ke-20 dan
selanjutnya dikembangkan oleh banyak tokoh lain.
Transisi

demografi juga

dipahami

sebagai

istilah

yang

mengacu

kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi
rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi
pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi.
Perubahan yang terjadi dipercaya dipicu oleh terjadinya perkembangan
pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan kondisi
sosial yang menyebabkan berubahnya angka kelahiran, angka kematian, dan
angka harapan hidup. Hingga pada akhirnya pada negara-negara yang telah
dikatakan sangat maju akan mengalami angka kelahiran dan kematian rendah,
mencerminkan populasi yang telah stabil.
Selanjutnya Carlos Paton Blacker mengembangkan model transisi demografi
miliknya yang dibagi kepada lima tahapan. Tahap pertama yaitu tahap stabil
tinggi dimana angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, kedua yaitu
tahap perkembangan awal dimana angka kelahiran masih tinggi namun angka
kematian dengan cepat menurun, ketiga yaitu tahap perkembangan akhir
dimana angka kelahiran mulai menurun dan angka kematian menurun secara
lebih perlahan, keempat yaitu tahap stabil rendah dimana angka kelahiran dan
angka kematian rendah, dan yang kelima yaitu tahap menurun dimana angka
kelahiran lebih rendah dari angka kematian.
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Gambar 3. Transisi Demografi

Sumber: www.google.com
Transisi Demografi Indonesia Tahun 1950-2050 Sumber : World Population
Prospect, Economic

and

Social

Affairs,

UN Garis

yang

berwarna

biru

menggambarkan angka kelahiran. Garis yang berwarna merah menunjukkan
angka kematian. Pada gambar diatas terlihat transisi penduduk ada posisi stabil
pada tingkat kelahiran tinggi, menjadi turun ke stabil pada kelahiran dan kematian
rendah.

Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup drastis pada angka
kelahiran dan kematian dalam kurun 40 tahunan terakhir. Menurut data yang
dihimpun BPS dan Central Intelligence Agency angka kelahiran Indonesia pada
tahun 2012 mencapai angka 2,6 dan pada tahun 2017 telah mencapai angka
rata-rata 2,11 kelahiran per wanita. Angka ini menurun jauh dari tahun 1971
dimana pada saat itu tercatat angka kelahiran mencapai rata-rata 5,61
kelahiran per wanita. Begitu juga dengan angka kematian Indonesia yang
terwakilkan oleh angka kematian di bawah umur lima tahun.
Pada tahun 2012 menurut data BPS angka kematian di bawah umur lima tahun
tercatat pada angka 43 kematian per 1000 anak umur 0-4 tahun dalam satu
tahun. Angka ini juga menurun jauh dari tahun 1971 yang mencapai angka 218
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kematian. Bahkan, data dari Central Intelligence Agencypada tahun 2017
mencatat bahwa angka kematian kasar Indonesia mencapai angka 6,5
kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun. Kedua angka ini sebenarnya
sudah cukup baik karena sudah berada di bawah rata-rata angka kelahiran
dunia yaitu 2,52 kelahiran per wanita dalam satu tahun dan rata-rata angka
kematian dunia yaitu 7,73 kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun.
Tabel berikut dapat memperjelas pemahan Anda tentang angka kematian dan
kelahiran bayi.
Berdasarkan tren yang menurun dan besar dari kedua angka tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Indonesia kini telah berada pada tahap ketiga dari model
transisi demografi yaitu tahap perkembangan akhir dimana angka kelahiran
dan angka kematian sama-sama menurun dengan lebih lambat dan
mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cenderung mulai rendah. Lalu,
apa yang Indonesia butuhkan untuk dapat melanjutkan transisinya ke tahap
berikutnya?
Bila bercermin dengan negara-negara yang telah lebih maju, yaitu negaranegara yang telah berada pada tahap keempat dan kelima seperti Jerman,
Jepang, Prancis, Inggris, atau negara-negara Skandinavia, angka kelahiran
Indonesia masih berada di atasnya. Rata-rata angka kelahiran pada negaranegara tersebut berada pada rentang 1,5-2 kelahiran per wanita dalam satu
tahun. Sedangkan pada angka kematian, Indonesia lebih rendah dari negaranegara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran
Indonesialah yang masih menjadi poin pembeda.
Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan dalam pengendalian angka
kelahiran yaitu; perencanaan keluarga dan status wanita. Lalu apa saja yang
telah dilakukan oleh pemerintah untuk perencanaan keluarga dan bagaimana
status wanita dalam pandangan masyarakat Indonesia? Pemerintah melalui
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) telah
melakukan usaha-usaha perencanaan keluarga dengan program-programnya.
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Seperti dua anak cukup dan program kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga (KKBPK) yang berupaya untuk menurunkan laju
pertumbuhan penduduk dan kelahiran yang tidak diinginkan. Namun pada
kenyataannya masih banyak kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan
pemahaman bahwa "banyak anak banyak rezeki" masih kerap kita jumpai.
Selanjutnya tentang status wanita, suatu hal yang bahkan terkadang masih
dianggap tabu untuk dibicarakan. Menurut publikasi "Pembangunan Manusia
Berbasis Gender 2015" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak, Indeks Pemberdayaan Gender negara kita tercatat pada
angka 68,43. Angka ini di bawah Singapura (90,13), Brunei Darussalam
(85,18), Malaysia (77,29), dan Thailand (72,19). Angka ini terbentuk dari
komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan pada Indeks
Ketimpangan Gender, Indonesia masih berada pada tiga urutan terendah
dengan angka 0,500 dengan hanya membawahi Laos (0,534) dan Kamboja
(0,505).
Masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura (0,090) dan Malaysia
(0,210). Angka-angka ini tercermin pada keseharian kita, dimana masih
banyak stigma yang terasa menomorduakan wanita dibandingkan laki-laki.
Seperti masih sering rasanya kita temui banyak wanita yang dipandang
sebelah mata hanya karena mereka memilih untuk mengejar karirnya.
Secara tidak langsung ini mengimplikasikan bahwa ada anggapan bahwa
wanita tidak perlu menempuh pendidikan yang terlalu tinggi. Melihat
kenyataan ini tentunya pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah
dilaksanakan program unggulan yaitu "Three Ends" yang salah satunya adalah
Akhiri Kesenjangan Ekonomi yang mendorong wanita Indonesia untuk
berwirausaha.
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Sekarang tinggal soal bagaimana kita dapat memperbaiki perencanaan
keluarga dan meningkatkan status wanita Indonesia. Kepanikan adalah hal
terakhir yang kita butuhkan untuk mencapai kestabilan populasi Indonesia.
Melihat fakta-fakta yang terjadi, memang tahap kelima atau bahkan tahap
keempat transisi demografi terasa masih cukup jauh dan sulit untuk dicapai.
Namun, dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya
peran serta dan kesadaran dari kita sebagai masyarakat Indonesia, kestabilan
populasi sangat mungkin untuk dicapai.
Bahan Bacaan disampaikan oleh Muhammad (2017) dengan “Judul Transisi
Demografi, Indonesia?”, Kompas (click untuk mengakses).
Bahan Bacaan 2
Pengaruh peningkatan jumlah penduduk dengan permasalahan
lingkungan
Manusia dengan alam memiliki hubungan timbal balik yang tidak
terpisahkan karena diantara keduanya saling membutuhkan. Akan tetapi,
lingkungan/alam dapat berubah berdasarkan perubahan sikap dan
perilaku manusia. Kepadatan penduduk memerlukan tingkat kebutuhan
pangan, sandang, dan perumahan semakin meningkat. Alam secara fisik
dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia
Dalam penggunaan sumber daya alam, hayati maupun nabati dapat
mempengaruhi kondisi lingkungaan dan akhirnya merombak sistem
kehidupan yang tidak berimbang. Manusia secara sadar atau tidak sadar
telah

terjebak

dalam

pemanfaatan

sumber

daya

alam.

Tidak

mempertimbangkan dampak akan timbul terhadap lingkungaqn (ecologi
the environmental). Keadan seperti itu dialami oleh negara-negara
berkembang dengan alasan mempercepat pembangunan disegala bidang
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Indonesia adalah negara yang mempunyai kepadatan penduduk terbasar
kelima dunia. Di satu sisi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Di sisi
yang lain percepatan pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Dalam
konsep pembangunan nasional jumlah penduduk yang begitu besar
menjadi

modal

dasar

pembangunan

dan

dapat

menjadi

beban

pembangunan. Jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan sumber
daya manusia sangat rendah di akan rentang terhadap masalah kemiskinan.
Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbang dalam perolahan atau
penggunaan sumber daya alam atau ketidak mampuan manusia.
Pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya akan sangat
berpengaruh terhadap sumber daya alam (SDA) baik secara kuantitaf
maupun kualitatif terutama terhadap sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Hal ini membawa implikasi yang cukup berat bagi upya
peningkatan kesejahteraan manusia. Pengaruh langsung dari pertumbuhan
penduduk terhadap sumber daya alam dapat dilihat dari kehidupan nyata
masyarakat.
Terjadinya banjir dan erosi di musim hujan, kekeringan di musim kemarau
akibat penebangan hutan yang berlebihan. Pencemaran air, udara, darat
secara alngsung menurunkan kualitas sumber daya alam sebagai akibat
pembangunan industri dari teknologi. Eksploitasi sumber daya alam
mineral dan minyak bumi dilepas pantai menyebabkan kerusakan sumber
daya

hayati

di

laut

dan

masih

banyak

lagi

kasus-kasus

lain.

Kasus lingkungan merupakan suatu ralita kontenporer yanag melabihi
batas-batastoleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan, proliferasi
malapetaka lingkungan.
Semakin bertambahnya penduduk, semakin terkuras sumber daya alam
dan lingkungan semakin menjadi terjepit akibatnya eksploitasi SDA dan
lingkungan.
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Peningkatan

kepadatan

penduduk

yang

sangat

tinggi,

semakin

membutuhkan SDA. Oleh karenanya diperlukan penciptaan kehidupan yang
harmoni penuh keseimbangan antara manusia dengan lingkungan
sekitarnya. Terdapat tiga faktor yang tercakup dalam pembangunan
berwawasan lingkungan, yaitu (1) pengelolaan SDA secara bijaksana, (2)
pembangunan yang berkesinambungan, (3) peningkatan kualitas hidup.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2015 sebesar
24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300.000 jiwa dan
kematian 700.000 jiwa. Jumlah imigrasi pada tahun tersebut sebesar 20.000
jiwa dan emigrasi 15.000 jiwa. Berapa jumlah pertumbuhan penduduk alami
di negara X pada tahun 2015 ?
A.

5.000 jiwa

B.

35.000 jiwa

C.

605.000 jiwa

D.

600.000 jiwa

Identifikasi
Kelas
Keterangan Soal
Level Kognitif
Idikator yang berkesuaian

:
:
:
:

7
Soal USBN Paket Utama Nomor soal 13
Penerapan (C3)
Menjelaskan komponen pertumbuhan
penduduk alami dan non alami

Pembahasan dari soal USBN paket utama nomor 13 adalah sebagai berikut:
Yang termasuk pertumbuhan penduduk alami adalah jumlah kelahiran
dikurangi jumlah kematian pendusuk dalam wilayah tersebut. Sementara
migrasi masuk dan keluar merupakan komponen pertumbuhan penduduk
yang non alami, oleh karena itu pada soal ini untuk menjawabnya hanya
menghitung selisih jumlah kelahiran dan kamatian.
∑ pertumbuhan alami = ∑ kelahiran - ∑kematian
∑ pertumbuhan alami = 1.300.000 – 700.000
∑ pertumbuhan alami = 600.000
Maka jawaban dari soal ini adalah D. 600.000 jiwa
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Faktor pertumbuhan penduduk alami yang menyebabkan penduduk Jakarta
padat adalah ... .
A.

urbanisasi dan kelahiran bayi rendah

B.

urbanisasi dan kematian bayi tinggi

C.

kelahiran tinggi dan angka kematian rendah

D.

perpindahan penduduk dan kematian tinggi

Identifikasi
Kelas
Keterangan Soal
Level Kognitif
Idikator yang berkesuaian
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:
:
:
:

7
Soal USBN Paket Utama Nomor soal 8
Penerapan (C3)
Menjelaskan komponen pertumbuhan
penduduk alami dan non alami

Unit Pembelajaran
Keadaan Penduduk Indonesia

Pembahasan dari soal USBN paket utama nomor 8 adalah sebagai berikut:
A. urbanisasi dan kelahiran bayi rendah
Jawaban ini tidak tepat karena terdapat komponen urbanisasi. Urbanisasi
merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk non alamia.
B. urbanisasi dan kematian bayi tinggi
Jawaban ini tidak tepat karena terdapat komponen urbanisasi. Urbanisasi
merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk non alamia.
C. kelahiran tinggi dan angka kematian rendah
Ini adalah jawaban yang tepat karena kedua faktor merupakan komponen dari
pertumbuhan penduduk alami. Namun perlu dicatat bahwa data yang ada
pada soal ini fiktif karena pada kenyataannya angka kelahiran wilayah DKI
Jakarta merupakan paling rendah di Indonesia.
C. perpindahan penduduk dan kematian tinggi

Jawaban ini tidak tepat karena terdapat komponen perpindahan penduduk.
Urbanisasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk non
alamia.
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Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah
adalah ... .
A.

migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi

B.

kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi

C.

kelahiran, kematian, dan migrasi

D.

kematian, migrasi, dan urbananisasi

Identifikasi
Kelas
Keterangan Soal
Level Kognitif
Idikator yang berkesuaian

:
:
:
:

7
Soal USBN Paket Cadangan Nomor soal 8
Penerapan (C3)
Menjelaskan komponen pertumbuhan
penduduk alami dan non alami

Pembahasan dari soal USBN paket cadangan nomor 8 adalah sebagai berikut:
A. migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi
Jawaban ini tidak tepat karena komponen pertumbuhan penduduk alami tidak
lengkap, komponen pertumbuhan penduduk alami adalah kelahiran dan
kematian.
B. kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi
Jawaban ini tidak tepat karena komponen pertumbuhan penduduk alami tidak
lengkap, komponen pertumbuhan penduduk alami adalah kelahiran dan
kematian.
C. kelahiran, kematian, dan migrasi
Ini adalah jawaban yang tepat karena komponen pertumbuhan penduduk
alami yang lengkap, yaitu kelahiran dan kematian. Perlu dicatat bahwa tanpa
adanya migrasi pertumbuhan penduduk masih dapat terjadi karena peristiwa
kelahiran dan kematian.
D. kematian, migrasi, dan urbananisasi
Jawaban ini tidak tepat karena komponen pertumbuhan penduduk alami tidak
lengkap, komponen pertumbuhan penduduk alami adalah kelahiran dan
kematian.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher
Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji kemampuan
kognitif siswa pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). Salah
satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik adalah soal yang
menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel situation) yang tidak
familiar, seperti dengan memadukan beberapa kajian dalam ilmu sosial pada
satu soal. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat
mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-konsep dasar utuk
menjawab permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru
tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang disajikan sebelum
stem/pokok soal.
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Dibawah ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS.

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Tabel: 6 Kisi-kisi USBN
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi yang
Diuji
Memahami konsep
ruang (lokasi,
distribusi, potensi,
iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora,
dan fauna) dan
interaksi antarruang di
Indonesia serta
pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia
dalam aspek ekonomi,
sosial, budaya, dan
pendidikan.
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: Sekolah Menengah Pertama
: IPS
: 120 menit
:2
: 2018/2019
Lingkup
Materi
Keadaan
Penduduk
Indonesia

Materi
Kependudukan

Indikator Soal
Menganalisis
pengaruh faktor
sosial terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia

No
1,
2

Level
Kognitif
C4

Bentuk
Soal
PG

Unit Pembelajaran
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Paket A

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Pilihan Ganda
:
Agus
Purnomo/Widarwati

KOMPETENS
I DASAR

Buku Sumber :

3.1
Nomor Soal

LINGKUP
MATERI
Keadaan

1

Penduduk
Indonesia
MATERI
Kependudukan

INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
pengaruh
faktor sosial
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia

Kunci
Jawaban

Pengetahuan/
Pemahama
n

Aplikas
i

x

Penala
-ran

RUMUSAN BUTIR SOAL

1. Tingkat pendidikan suatu negara dapat mencerminkan
kemajuan negara yang bersangkutan karena
pendidikan
dapat
mempegaruhi
kemampuan
masyarakatnya menguasai IPTEK serta memiliki sikap
terhadap kemajuan jaman.
Berdasarkan pernyataan di atas rendahnya kemajuan
pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti,
tingkat…
A. kesadaran penduduk masih kurang dan pendapatan
penduduk rendah
B. penghasilan masyarakat rendah karena mayoritas
sebagai petani dan buruh
C. kesehatan masyarakat jelek dan kurang diperhatikan
D. kepasrahan terhadap pemanfaatan sumber daya
alam yang melimpah

A
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Paket A

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Agus Purnomo/Widarwati

KOMPETENSI
DASAR
3.1

Buku Sumber :

Nomor Soal

LINGKUP
MATERI
Keadaan
Penduduk
Indonesia

2

Kependudukan
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Aplikasi

x

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

2. Lembaga pendidikan secara tidak langsung akan
menunda usia pernikahan sehingga menekan laju
kelahiran, ini hanya dapat terjadi jika terdapat ...
A. kemudahan akses pendidikan pada semua lapisan
masyarakat
B. kemudahan akses pendidikan pada semua wilayah
C. pemerataan tenaga pendidikan pada semua wilayah
D. kesetaraan akses pendidikan antara wanita dan lakilaki

MATERI

INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
pengaruh
faktor sosial
terhadap
kondisi
kependudukan
Indonesia

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban
D

Unit Pembelajaran
Keadaan Penduduk Indonesia

KESIMPULAN

Keadaan penduduk sangat dinamis dikarenakan banyak faktor seperti;
lingkungan, ekonomu, sosial, dan budaya. Seluruh faktor tersebut
mengakibatkan adanya dinamika pada aspek alami (kalahiran dan kematian)
dan non alami (migrasi datang dan keluar). Oleh karena itu penting bagi
pendidik untuk memberikan pengantar pembelajaran yang sesuai dengan
lingkungan belajar siswa guna meningkatkan maknanya bagi mereka. Seperti
menggunakan data kependudukan dari RT/TW sekitar lokasi sekolah.
Sehingga dapat memberikan gambaran kepada siswa tentang bagaimana
aplikasi pengetahuan yang mereka pelajari di kelas pada kehidupan. Soal-soal
yang ada pada UN/USBN juga masih mencakup bagaimana kajian
pertumbuhan

penduduk

alami

dan

non

alami

serta

bagaimana

menghitungnya. Pada tingkat ini siswa diminta untuk menerapkan (C3)
pengetahuan yang dimilikinya pada sebuah kasus fiktif.
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UMPAN BALIK

Pada umpan balik sub unit ini diharapkan guru dapat:


mengembangkan unit dan merakit soal-soal sendiri sehingga bahan
pembelajaran dapat dicapai sesuai KD



menyusun dan memperbaiki proses pembelajaran yang dirasakan
kurang setelah mempelajari sub unit pembelajaran berbasis geografi ini



mencermati kekurangan perencanaan program dan pelaksanaan
pembelajaran dan berusaha meningkatkan kemampuannya.
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PENGANTAR

Unit pembelajaran adalah sejenis handout suplemen guru dalam melakukan proses
pembelajaran yang disusun untuk menambah referensi bagi guru dalam memperkaya
materi ajar yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, Unit
Pembelajaran ini berisi tentang penjelasan singkat substansi sesuai KD. Unit
pembelajaran juga dikembangkan sebagai suplemen Buku Guru dan Buku Siswa
Kurikulum 2013.
Unit pembelajaran ini digunakan guru sebagai bahan peningkatan kompetensi
pembelajaran dalam upaya meningkatkan kulaitas lulusan peserta didik.
Pengembangan unit pembelajaran didasarkan kepada hasil analisis Pemetaan
Komptensi Dasar berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2019, Pemetaan kisi-kisi
UN/USBN tahun 2019, dan Pemetaan Modul PKB Guru yang berdasarkan pada
Permerndiknas 16 tahun 2007.
Pada pemetaan tersebut didapatkan peta Komptensi dasar yang terdiri dari Lingkup
materi dan materi dari setiap matapelajaran jenjang Sekolah Menengah Pertama,
lingkup materi menjadi bahan acuan dari ketiga komponen tersebut, sehingga dapat
di ambil menjadi acuan dan saling berkaitan.
Proses mengaitkan lingkup materi ini bertujuan untuk memfokuskan proses
pembelajaran dan materi pembelajaran sehingga tidak saling tumpang tindih dan
berulang ataupun materi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Penggunaan modul PKB adalah sebagai bahan suplemen dari Unit Pembelajaran,
materi didapat salah satunya adalah dari PKB dan kedepannya akan terintegrasi
dengan PKB yang telah berjalan sejak tahun 2016.
Tujuan
Pengembangan unit pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan guru
dalam:
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1. menguasai materi dan proses pembelajaran dengan materi terkait
2. mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam melakukan
proses pmeblajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena ada contoh
di kehidupan sehari-harinya.
3. menganalisis soal-soal yang telah digunakan dalam UN/USBN serta mengaitkan
dan menganalisis dengan materi yang akan dibahas serta mengelola materi
pembelajaran sehingga soal dapat terbahas dengan baik.
4. mengembangkan aktivitas pembelajaran dan lembar kerja dan materi
pembelajaran yang mampu menjawab target dari kompetensi yang diharapkan
dan manjadikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan standar penilaian.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar:
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
KD
3.1 Menelaah perubahan
keruangan dan interaksi
antarruang negara-negara Asia
dan benua lainnya yang
diakibatkan faktor alam,
manusia dan pengaruhnya
terhadap pengaruhnya
terhadap keberlangsungan
kehidupan manusiadalam
ekonomi, sosial, pendidikan
dan politik.
4.1 Menyajikan hasil telaah tentang
perubahan keruangan dan
interaksi antarruang di
Indonesia dan negara-negara
ASEAN yang diakibatkan oleh
faktor alam dan manusia
(teknologi, ekonomi,
pemanfaatan lahan, politik)
dan pengaruhnya terhadap
keberlangsungan kehidupan
ekonomi, sosial,budaya, politik.

Target KD
1. Menelaah dinamika negara
maju/berkembang di lingkup Asia
dan Global
2. mengaitkan kondisi SDA
Indonesia dengan
ekonomi/pendapatan kelas
rendah
3. menganalisis potensi SDM negara
maju dan negara berkembang

Kelas
IX

1. mengumpulkan informasi tentang
perubahan keruangan dan
interaksi antarruang di negara
negara ASEAN
2. Mendata hasil telaah perubahan
keruangan dan interaksi
antarruang di negara-negara
ASEAN
3. Menyajikan hasil telaah dinamika
negara maju/berkembang di
lingkup Asia dan Global

IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetgensi

KELAS IX
IPK
PENDUKUNG
3.1.1
Menceriterak
an dasar
klasifikasi
negara

IPK KUNCI

IPK
PENGAYAAN

IPK
KETRAMPILAN

3.1.1 Menelaah
dinamika
negara
maju/berkem
bang di

3.1.1Mengevalua
si
permasalah
an yang
terjadi di
negara

4.1.1 mengumpulka
n informasi
tentang
dinamika yang
terjadi di
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maju/berkem
bang
3.1.2 Menentukan
tujuan
klasifikasi
negara
maju/berkem
bang
3.1.3 Menunjukkan
ciri negara
berkembang

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
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lingkup Asia
dan Global
Menelaah
tujuan
klasifikasi
negara
maju/berkem
bang
Menganalisis
perbedaan
negara
maju/berkem
bang
Mengaitkan
kondisi SDA
Indonesia
dengan
pendapatan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Klasifikasi Negara di Dunia
Klasifikasi negara merujuk pada pembagian wilayah berdasarkan standar
tertentu. Klasifikasi negara maju dan berkembang bertujuan untuk
mengidentifikasi dan membangun informasi tentang kondisi negara-negara di
dunia. Identifikasi ini bermanfaat dalam membantu pemerintah dunia
meningkatkan kualitas pada negara dengan klasifikasi yang rendah.
United Nation Development Program (UNDP) yang bernaung di bawah PBB
mengelompokkan negara berdasarkan prestasi yang sudah diperolehnya
dalam mengembangkan kualitas manusia yang menjadi penduduk di
wilayahnya. Pengelompokan ini berdasarkan pada 3 indikator dasar kualitas
hidup manusia, yaitu; (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, dan
(3) Standar Hidup Layak. Indikator ini kemudian diguanakan pengukuran
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada
yang berubah dari indikator pengukuran, hanya deskriptornya yang
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Seperti pada deskriptor
indikator pengetahuan angka melek huruf sudah tidak relevan dalam
mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan
kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar
daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan
antardaerah dengan baik. Serta PDB per kapita tidak dapat menggambarkan
pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
Indikator pengukuran kualitas hidup manusia yang digunakan sebagai dasar
klasifikasi negara tidak hanya IPM, pemerintah dunia menyepakati program
Sustainable Development Goal's (SDGs) dengan 17 indikatornya, yaitu:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
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2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.
4. Menjamin

kualitas pendidikan

yang

inklusif

dan

merata

serta

meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang
layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif
dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan
dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya
kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan
ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan
kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan,
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menyediakan

akses

keadilan

untuk

semua,

dan
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membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua
tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global
untuk pembangunan berkelanjutan.
Seluruh indikator tersebut dibuat agar pengukuran indeks wilayah tidak
hanya berdasarkan pada satu aspek saja, namun dapat menyeluruh dan
memiliki sifat berkelanjutan karena pada dasarnya seluruh upaya
pengelompokan negara memiliki tujuan untuk memetakan kebutuhan negara
yang ada di dunia. Namun, sebagian besar pemerintah dunia sudah mulai
meninggalkan pengelompokan berdasarkan aspek tunggal saja, yaitu ekonomi
saja. Untuk membuka wawasan mari kita lihat bagaimana klasifikasi Bank
Dunia dalam mengelompokkan kondisi suatu wilayah.

B. Klasifikasi Negara oleh Bank Dunia
Secara

umum

negara

berkembang

adalah

wilayah

yang

bidang

perekonomiannya dan tingkat kehidupan masyarakatnya masih dalam tahap
perkembangan. Adapun negara maju merupakan wilayah dengan bidang
ekonomi dan tingkat kehidupan masyarakat sudah pada tahap lebih maju. Atas
dasar alasan tersebut kemudian Bank Dunia membagi menjadi empat
kelompok besar yaitu:
1. Negara berpendapatan rendah, yakni negara yang memiliki pendapatan
per kapita kurang dari US$ 995.
2. Negara berpendapatan menengah bawah, yakni negara yang memiliki
pendapatan perkapita antara US$ 996–3,895.
3. Negara berpendapatan menengah ke atas, yakni negara yang memiliki
pendapatan perkapita antara US$ 3,896–12,055.
4. Negara berpendapatan tinggi, yakni negara yang memiliki pendapatan
perkapita lebih dari US$ 12,056.
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Lebih mudahnya perhatikan gambar 1.

Gambar 1 Rata-rata Pendapatan Perkapita Negara sebagai dasar pengelompokan Bank Dunia
diolah dari worldbank.org

Dari

empat

kelompok

besar

tersebut

dikelompokkanlah

negara

berpendapatan tinggi menjadi negara maju dan lainnya merupakan negara
berkembang. Ini didasarkan pada analogi bahwa jika masyarakat memiliki
penghasilan rata-rata pertahun tinggi maka kemampuan mereka untuk
menyediakan kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan akan mampu untuk
meningkatkan kualitas hidupnya. Dari pendapatan yang tinggi juga dapat
dicirikan bahwa kegiatan ekonomi utama bukan pada sekor basis dan
menggunakan aplikasi teknologi canggih guna meningkatkan produktifitas.
Oleh karena itu negara Arab Saudi tidak termasuk pada negara maju meski
memiliki pendapatan perkapita >US $ 12,746 karena masih memiliki pola
kegiatan ekonomi pada negara berkembang. Atas dasar tersebut, pada
kenyataannya, pendapatan negara dapat hanya ditunjang oleh beberapa
kelompok saja (pendapatan 10 pengusaha tambang dapat mewakili lebih dari
pendapatan 100.000 buruh tani), maka indeks pembangunan manusia kini
lebih mengarah pada pemerataan semua sektor yang berkelanjutan. Jadi tidak
adil jika menentukan suatu wilayah termasuk maju atau berkembang hanya
dari ekonomi saja seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Klafisikasi Negara
Tabel Analisis Soal-soal USBN
Tabel 3. Analisis Soal Uraian

NO
43

SOAL
Bagaimanakah karakteristik
negara maju? Jelaskan!

KOMPTENSI
DASAR

KELAS

TAHUN

3.1 Menelaah
perubahan
keruangan
dan interaksi
antarruang
negaranegara Asia
dan benua
lainnya yang
diakibatkan
faktor alam,
manusia dan
pengaruhnya
terhadap
pengaruhnya
terhadap
keberlangsun
gan
kehidupan
manusiadala
m ekonomi,
sosial,
pendidikan
dan politik.

IX

Soal USBN
IPS
SMP/MTs
utama
geografi
tahun
2016/2017

Sebutkan 3 perbedaan
antara negara maju dan
negara berkembang
berdasarkan indikator
sebagai berikut:
a. Kondisi
kependudukan

b. Penguasaan ilmu
pengetahuan dan
teknologi
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c. Pengelolaan SDA
dan kondisi
perekonomian

Analisis Soal
1. Soal uraian USBN IPS Paket Utama tahun 2016/2017 no 42 Sebutkan 3
perbedaan antara negara maju dan negara berkembang berdasarkan
indikator. Hal ini juga sudah dijelaskan tentang karakteristik negara maju
dijelaskan secara mendetail pada bahan bacaan 1. Kompetensi Dasar/ KD
3.1 kelas 9 IPS SMP, salah satu materinya tentang klasifikasi negara. Ada
beberapa indikator yang dijadikan dasar untuk mengelompokkan negaranegara maju dan negara berkembang. Tolok ukur kemajuan negara dapat
dilihat dari keberhasilan dalam proses pembangunannya. Pembangunan
tersebut dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik
Untuk dapat menjawab soal ini cobalah baca kembali materi pada bahan
bacaan 1.
2. Jadi, dua soal ini saling ada keterkaitan, peserta didik dapat menjawab soal
no 2 jika karakteristik di soal no 1 dapat dijabarkan secara mendetail.
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B. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Utama Geografi Tahun
2016/2017
21. Pernyataan yang terkait dengan karakteristik Benua Asia adalah ... .
A. Dilalui oleh pegunungan sirkum mediterania dan sirkum pasifik yang
memiliki banyak gunung api aktif
B. Wilayahnya meliputi kepulauan dan daratan serta samudera yang
membentang sampai ke semenanjung Arabia di bagian Barat
C. Bagian Timur wilayah benua didominasi oleh barisan pegunungan yang
memanjang dari semenanjung India di Selatan hingga ujung paling Timur
D. Pengunungan yang menghiasi benua Asia antara lain Pegunungan Atlas,
Ruwenzori, Darkensberg, dan pengunungan Cameroon yang memiliki
dataran kering.
Pertanyaan uraian
42. Sebutkan 2 ( dua ) ciri perbedaan sikap masyarakat kota dan masyarakat
desa!
43. Bagaimanakah karakteristik dari negara maju ? Jelaskan !
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C. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Cadangan Geografi Tahun
2016/2017
42. Sebutkan 3 perbedaan antara negara maju dan negara berkembang
berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. Kondisi kependudukan
b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
c. Pengelolaan SDA dan kondisi perekonomian
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A. BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pengelompokan wilayah (klasifikasi negara maju/berkembang) sangat
penting untuk dipelajari karena hal ini dapat menjadi dasar untuk
menentukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas manusia yang
tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu aktivitas belajar berikut ini
diharapkan untuk mempu meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang
terjadi pada wilayah negara maju dan negara berkembang.
Aktivitas pembelajaran pada sub unit ini juga menggunakan rekomendasi
Zemelman khususnya kegiatan melakukan investigasi topik secara mendalam,
melatih dan bertanggungjawab secara inkuiri menentukan topik dan
mengeksplor pertanyaan terbuka yang menantang
Problem Based Learning
Tabel 4. Langkah-Langkah Pembelajaran Problem Based Learning

Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
(Berpusat pada siswa)

Fase 1: Orientasi
pada masalah

 Penyajian data tentang
negara maju dan negara
berkembang

Fase 2: Organisasi
peserta didik dalam
belajar

 Membantu peserta didik
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
masalah(memberi tugas
untuk menggali informasi)

Fase3: Membimbing
Penyelidikan
peserta didik secara
individu/kelompok




Alokasi Waktu

Membagikan LK dan
langkah kerja kelompok
Peserta didik berdiskusi
dalam kelompok mencari
solusi terkait dengan
masalah yang telah
diidentifikasi.
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Fase 4:
Pengembangan dan
penyajian hasil
karya



Membimbing penyelidikan



Peserta didik
mencatat data hasil
penyelidikan kelompok
dalam Lembar Kerja.
Peserta didik menganalisis
dan mengolah data yang
diperoleh dari
kelompoknya.
Menyajikan hasil
penyelidikan





Fase 5: Evaluasi
proses penyelesaian
masalah




Mengevaluasi proses
penyelidikan
Presentasi kelompok

Untuk penerapan di kelas silahkan memasukkan materi seperti yang sudah
disediakan

Aktivitas 1 dan 2
Perhatikan data pendapatan negara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada
akhir tahun 2017 pada gambar 2.
Indonesia merupakan negara yang tingkat pendapatannya setara dengan
negara Timor Leste. Padahal jika dilihat dari jumlah pabrik, jumlah pekerja,
luas lahan pertanian, jumlah tambang dan potensi sumberdaya alam yang jauh
lebih banyak dari Timor Leste. Namun pada kenyataannya Indonesia masih
merupakan negara dengan penghasilan menengah kelas rendah (low middle
income).
Bentuk kelompok kerja dengan anggota 4-5 orang kemudian diskusikan.
Lakukan telaah kenapa Indonesia dengan potensi Sumbberdaya alam dan
manusia yang sangat melimpah masih memiliki pendapatan menengah kelas
rendah?
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a. Kaji dari aspek lingkungan (kondisi alam/infrastruktur)
b. Kaji dari aspek manusia (tingkat pendidikan/kelembagaan/budaya)

Gambar 2 Klasifikasi Negara berdasarkan Bank Dunia (worldbank.org)

Langkah kerja:
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1.

Isikan hasil analisis yang sudah Anda lakukan pada lembar kerja yang
sudah disediakan (lihat pada bagian lembar kerja)

2.

Dari analisis yang sudah dilakukan susun infografis sederhana yang
memuat seluruh hasil kerja kelompok Anda

3.

Sajikan hasil analisis tersebut ke kelompok lain dengan desain kunjung
karya

4.

Mintalah pendapat tentang hasil kerja yang sudah Anda lakukan pada
kelompok lain. Ketika kelompok tersebut sudah paham apa yang
dimaksudkan maka minta bubuhkan tanda tangan salah satu anggota
kelompok tersebut dan beralihlah kepada kelompok lain. Kelompok yang
paling banyak mengumpulkan tanda tangan merupakan kelompok paling
efektif dalam menyusun infografis dan terampil dalam penyajian.

Contoh Infografis:
Infografis ini memuat informasi sederhana
dan komunikatif tentang peristiwa gempa
lombok, isinya: Apa yang terjadi? Kapan
terjadi? Dimana terjadinya? Bagaimana
perstiwa itu terjadi?
Anda diperbolehkan menggunakan gambar
sederhana karya asli atau menggunakan
gambar yang tersedia di internet dengan
ketentuan mencantumkan sumbernya dan
diolah sesuai tujuan infografis. Selamat
berkarya 😊
Gambar 3: contoh infografis
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja 1
Judul

: Klasifikasi Negara di Dunia

Tujuan

: Peserta dapat menelaah klasifikasi Negara di dunia

Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

Permasalahan:
Indonesia dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang melimpah
tetapi mengapa masih memiliki tingkat pendapatan menengah kelas
rendah? Untuk menjawab permasalahan ini Anda dapat mengakses internet
atau mencari referensi buku, berita di koran, dll
Kaji dari aspek lingkungan (misal dari kondisi alam/ infrastruktur), beri
penjelasan dan contoh konkritnya!

Kaji dari aspek manusia (misal dari tingkat pendidikan/ kelembagaan/
budaya), beri penjelasan dan contoh konkritnya!
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Nilai-nilai PPK apa saja yang Anda temui pada permasalahan ini?

Lembar Kerja 2
: Negara Paling Bahagia

Judul
Tujuan

: Peserta dapat menelaah Mengapa 5 Negara di Asia tenggara tergolong

paling bahagia di Asia tenggara
Mapel

: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP

Permasalahan:
Bacalah bahan bacaan 2 dengan judul 5 negara paling bahagia di Asia
Tenggara. Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam masuk pada
jajaran 5 negara tersebut. Mengapa negara kita (Indonesia) tidak termasuk
dalam jajaran tersebut? Padahal Indonesia memiliki Sumber daya alam yang
sangat melimpah. Untuk menjawab permasalahan ini Anda dapat
mengakses internet atau mencari referensi buku, berita di koran, dll
Kaji dari aspek apa saja yang dapat diupayakan sehingga posisi negara kita
meningkat dan dapat dikatagorikan menjadi negara paling bahagia, beri
penjelasan dan contoh konkritnya!
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Kaji dari aspek manusia (misal dari tingkat pendidikan/ kelembagaan/
budaya), beri penjelasan dan contoh konkritnya!

Nilai-nilai PPK apa saja yang Anda temui pada permasalahan ini?

C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1
Karakteristik Negara Maju dan Negara Berkembang
Bank Dunia mengelompokkan negara menjadi dua bagian besar, yaitu negara
maju dan berkembang. Negara-negara tersebut diberi istilah negara maju dan
negara berkembang bukan tanpa alasan. Ada beberapa indikator yang
dijadikan dasar untuk mengelompokkan negara-negara tersebut. Sebelumnya,
kita bahas dulu apa itu negara maju dan negara berkembang.
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Tolok ukur kemajuan negara dapat dilihat dari keberhasilan dalam proses
pembangunannya. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik
dan pembangunan nonfisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan
sarana fisik yang meliputi sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan,
jembatan, pasar, pertanian dan irigasi. Sedangkan pembangunan nonfisik
merupakan pembangunan mental dan psikologis seperti ekonomi, kesehatan,
pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia
itu sendiri.
Jadi, suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara
tersebut merata, standar hidupnya relatif tinggi dan teknologi yang digunakan
berstandar canggih. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang
kesejahteraan materialnya masih dalam tingkat rendah. Nah, sekarang kita
lihat indikator apa saja yang dijadikan dasar untuk mengelompokkan negara
menjadi negara maju dan negara berkembang (untuk mudahnya perhatikan
gambar 3).
Bagaimana cara membedakannya? Setiap indikator pada negara maju akan
berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang.
Misalnya, tingkat pendidikan di negara maju tinggi, tapi di negara berkembang
tingkat pendidikannya rendah. Hal ini dapat dibedakan juga dari sistem
pendidikannya, misalnya di Jepang dan di Indonesia. Di Jepang, tahun ajaran
baru sekolah dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April, bertepatan dengan
fenomena mekarnya bunga sakura. Hal ini dipercaya bisa menambah
semangat anak-anak untuk sekolah dan kuliah.
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Gambar 4 Infografis ciri negara maju dan berkembang

Kalau di Indonesia, mau panas terik atau hujan deras, sekolah dan perkuliahan
harus tetap berjalan. Maksudnya, tidak ada musim tertentu untuk memulai
tahun ajaran baru.
Perbedaan negara maju dan negara berkembang tidak hanya pada aspek
pendidikan saja, begitu juga dengan indikator-indikator yang lain. Perhatikan
tabel 1 untuk memudahkan membandingkan perbedaan ciri negara maju dan
berkembang.
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Tabel 5. Perbandingan Ciri Negra Maju dan Negara Berkembang
Negara Maju
1. Memiliki Pendapatan Perkapita Yang
Tinggi. Negara yang maju memiliki
pendapatan per kapita yang tinggi tiap
tahunnya. Dengan memiliki pendapatan per
kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara
tersebut akan terdongkrak. Oleh karena itu,
jumlah kemiskinan bisa diatasi.
2. Keamanan Sudah Terjamin. Tingkat
keamanan negara maju sudah lebih
terjamin jika dibandingkan dengan negara
berkembang. Hal ini juga merupakan efek
samping dari canggihnya teknologi di
negara maju. Dengan teknologi yang
canggih, fasilitas keamanan dan teknologi
persenjataan juga turut berkembang
menjadi lebih baik.
3. Terjaminnya Kesehatan. Selain
terjaminnya keamanan, kesehatan pada
sebuah negara maju juga sudah terjamin.
Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas
kesehatan yang memadai, seperti rumah
sakit dan petugas medis yang terlatih dan
handal. Oleh karena itu, angka kematian
pada negara maju bisa ditekan dan harapan
hidup penduduknya bisa tinggi. Selain itu,
dengan adanya fasilitas kesehatan yang
memadai, perkembangan penduduk di
negara maju juga bisa terkontrol.
4. Kecilnya Angka Pengangguran. Di
negara maju, angka pengangguran
tergolong kecil karena setiap penduduknya
bisa mendapatkan pekerjaan.

Negara Berkembang
1. Pendapatan per tahun yang
cenderung rendah. Pendapatan per tahun
di negara berkembang tidak sebesar negara
maju karena masih tingginya angka
pengangguran.

5. Tingkat ekspor lebih tinggi dibanding
impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih
tinggi dibandingkan tingkat impor karena
unggulnya SDM dan teknologi yang dimiliki.

5. Impor lebih tinggi dibanding ekspor.
Dikarenakan rendahnya pengelolaan SDA
dan SDM negara berkembang, negara
berkembang lebih sering membeli barang
dari luar negeri.
6. Perkembangan Penduduk Tidak
Terkendali. Negara berkembang
mempunyai jumlah rata-rata penduduk
yang sangat besar dibandingkan negara
maju karena tidak terkendalinya
perkembangan penduduk. Hal ini juga

6. Menguasai IPTEK. Penduduk negara
maju cenderung sudah sangat menguasai
IPTEK. Oleh karena itu, dalam kehidupan
sehari-hari, mereka juga sudah
menggunakan teknologi canggih dan alat-
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2. Keamanan Tidak Terjamin. Tidak
seperti di negara maju, keamanan di negara
berkembang masih sangat minim dan tidak
layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di
negara maju juga masih tergolong tinggi.

3. Fasilitas Kesehatan Minim. Fasilitas
kesehatan di negara berkembang juga
tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas
kesehatan yang layak pakai menyebabkan
penduduk di negara berkembang lebih
rentan terserang penyakit. Oleh karena itu,
angka kematian di negara berkembang juga
lebih besar dibanding angka kematian di
negara maju, yang kemudian
mengakibatkan rendahnya angka harapan
hidup.
4. Besarnya Angka Pengangguran.
Di negara berkembang, angka
pengangguran masih tergolong tinggi
karena lowongan pekerjaan yang tersedia
masih belum tersebar secara merata. Selain
itu, tingkat pendidikan yang kurang merata
juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan besarnya angka
pengangguran.
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Negara Maju
alat modern untuk mempermudah
kehidupan sehari-hari.

Negara Berkembang
merupakan akibat dari minimnya edukasi
dan fasilitas kesehatan.

Negara maju maupun negara berkembang memiliki masalahnya masingmasing dan berbeda-beda. Masalah yang dihadapi oleh negara berkembang
berupa kesulitan memasarkan hasil produksi, kekurangan tenaga kerja ahli,
dan beberapa negara memilik kekurangan bahan mentah seperti minyak
bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan pada negara maju, masalah yang
dihadapi ialah minimnya jumlah sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan.
Walaupun saat ini Indonesia masih berada di dalam kelompok negara
berkembang, bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Ada
negara yang bertumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju,
contohnya yaitu Singapura.
Masyarakat Singapura sesungguhnya banyak yang tidak menyukai gaya
kepemimpinan Lee Kuan Yew yang dianggap otoriter. Gaya kepemimpinan Lee
Kuan Yew yang cenderung suka ‘mendorong’ rakyatnya akhirnya membawa
Singapura menjadi negara maju seperti sekarang. Contohnya, pada kurun
waktu 20 tahun tepatnya pada tahun 1960-1980 pendapatan per-kapita
Singapura naik sebesar 15 kali lipat. Tidak heran kalau akhirnya Singapura
dinobatkan sebagai negara terkaya keempat di dunia.
Sebenarnya Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju
seperti sumber daya alam, hasil tambang yang berlimpah, serta keragaman
budaya yang bernilai tinggi. Tinggal bagaimana upaya kita untuk terus
meningkatkan kualitas penduduknya agar mampu bersaing.
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Bahan Bacaan 2

5 Negara Paling Bahagia di Asia Tenggara
Daftar negara paling bahagia atau World Happiness Report 2018 belum lama
ini dirilis kembali. Daftar yang dibuat Gallup World Poll mencatat urutan
negara-negara paling bahagia di dunia.
Pada daftar tersebut, terdapat beberapa negara Asia Tenggara yang masuk
dalam 156 negara yang disurvei. Gallup World Poll melakukan survei dengan
mengukur penghasilan, angka harapan hidup, dukungan sosial, kebebasan,
kepercayaan, dan kemurahan hati.
Negara yang ramai diperbincangkan gara-gara film Crazy Rich Asians ini
menjadi negara di urutan pertama sebagai negara paling bahagia di Asia
Tenggara. Kalau dalam World Happiness Report 2018, Singapura menempati
urutan ke-34. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,
Singapura lebih maju dari segi ekonomi. Ditambah lagi negara ini lebih tertata
jika dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya.
Negara yang berada pada urutan pertama adalah Singapura dengan gaji ratarata mencapai 4.051 dolar Singapura atau Rp 44 jutaan tiap bulannya.
Di posisi kedua adalah Malaysia. Berdasarkan World Happiness Report 2018,
negeri jiran ini berada di urutan ke-35. Selisih satu peringkat dengan
Singapura. Negara yang sering jadi tujuan para TKI ini memberi gaji rata-rata
3.543 ringgit atau Rp 13 jutaan tiap bulannya.
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Thailand, berada pada urutan ke 3. Negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih ini
sangat terkenal dengan pariwisata dan barang-barang yang diproduksi.
Besaran gaji di Thailand rata-rata mencapai 19.912 baht atau Rp 9 jutaan.
Indonesia masih kalah besar dibandingkan dengan Thailand.
Selanjutnya, ada Filipina yang menjadi negara paling bahagia di urutan nomor
empat se-Asia Tenggara. Belum lama ini negara ini dilaporkan punya
pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam World Happiness Report 2018,
Filipina berada di peringkat ke-71 negara paling bahagia di dunia. Di Filipina
orang-orang yang bekerja tiap bulannya menerima gaji rata-rata 15.192 peso
atau Rp 4,2 jutaan.
Selain dikenal sebagai negara dengan mata uang yang lemah terhadap dolar,
Vietnam juga menjadi negara paling bahagia nomor lima se-Asia Tenggara.
Kalau sedunia, posisi Vietnam berada di urutan ke-95 dalam daftar negara
paling bahagia di dunia.
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Bicara penghasilan, gaji bulanan rata-rata di Negeri Paman Ho ini sekitar
9.025.252 dong atau Rp 5,7 jutaan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia,
biaya hidup di Vietnam rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.
Udah tahu kan sekarang negara-negara Asia Tenggara mana aja yang menjadi
negara paling bahagia? Walaupun Indonesia gak masuk lima besar,
seenggaknya biaya hidup di Indonesia masih lebih murah dibanding lima
negara yang disebut di atas tadi.
OKTOBER 3, 2018 BY Boby
https://www.moneysmart.id/5-negara-paling-bahagia-di-asia-tenggara
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B. PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Bagaimanakah karakteristik dari negara maju ? Jelaskan !
Identifikasi
Kelas
Keterangan Soal
Level Kognitif
Idikator yang berkesuaian

:
:
:
:

9
Soal USBN Paket Utama Nomor soal 42
Pemahaman (C2)
Menganalisis perbedaan negara
maju/berkembang

Pembahasan dari soal USBN paket utama nomor 42 adalah sebagai berikut:
Karakteristik negara maju yang pasti lebih baik dari pada negara berkembang.
Untuk memudahkan tulis komponen dasar dalam mengukur indeks
pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dan
tuliskan bahwa kondisi tersebut memiliki status yang lebih baik daripada
negara berkembang. Contoh penulisan status.
1. Pendidikan di negara maju sudah merata sehigga jumlah pengangguran
lebih sedikit daripada negara berkembang
2. Kesehatan yang ada di negara maju sudah terjamin dengan layanan
fasilitas merata
3. Pendapatan negara maju relatif tinggi
Jawaban akan lebih kuat jika disertakan dengan contoh konkrit seperti:
1. Pendidikan di negara maju sudah merata sehigga jumlah pengangguran
lebih sedikit daripada negara berkembang. Negara Jepang pendidikan
sudah merata di seluruh wilayahnya dibandingkan dengan Indonesia yang
masih berpusat pada wilayah-wilayah tertentu seperti kota besar.
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Bandingkan 3 perbedaan antara negara maju dan negara berkembang
berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. Kondisi kependudukan
b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
c. Pengelolaan SDA dan kondisi perekonomian
Identifikasi
Kelas
Keterangan Soal
Level Kognitif
Idikator yang berkesuaian

:
:
:
:

9
Soal USBN Paket Cadangan Nomor soal 42
Analisis (C4)
Menganalisis perbedaan negara
maju/berkembang

Pembahasan dari soal USBN paket cadangan nomor 42 adalah sebagai berikut:
Ulang lagi komposisi soal sebagai panduan menjawab dan uraikan masingmasing komponen tersebut sesuai dengan pertanyaan inti. Pada dasarnya
penulisan perbedaan adalah menunjukkan perbandingan dua kategori yang
dimaksudkan.
a. Kondisi kependudukan
Tuliskan urutan sesuai soal
Komposisi penduduk pada negara maju memiliki kelahiran dan tingkat
kematian relatif rendah. Ini dikarenakan kualitas layanan kesehatan
dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Sedangkan pada negara
berkembang tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi. Ini
dikarenakan layanan kesehatan yang masih terpusat dan jarang bisa
diakses oleh masyarakat yang jauh dari pusat fasilitas.
b. Penguasaan IPTEKS
Penguasaan IPTEKS pada negara maju sudah menyeluruh pada
kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, dan
konsumsi). Sementara pada negara berkembang penguasaan IPTEKS
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masih terbatas pada beberapa golongan yang mampu mengaksesnya,
seperti pegawai atau pelajar yang mampu menggunakan sambungan
internet umum di pusat kota.
c. Pengeloaan SdA dan Kondisi Perekonomian
Pada negara maju SdA dikelola dengna efisien dan berkelanjutan untuk
dapat menjamin ketersediaan jangka panjang. Pengelolaan ini
sepenuhnya memanfaatkan IPTEKS guna meminimalisir dampaknya
terhadap lingkungan sehingga nilai jual produknya semakin tinggi,
hasil akhirnya adalah pengelolaan ini dapat meningkatkan pendapatan
negara. Sedangkan pada negara berkembang pengelolaan SdA masih
bersifat eksplotatif guna mendapatkan keuntungan yang cepat.
Dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang menjadi beban
ekonomi negara.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher
Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji kemampuan
kognitif siswa pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). Salah
satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik adalah soal yang
menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel situation) yang tidak
familiar, seperti dengan memadukan beberapa kajian dalam ilmu sosial pada
satu soal. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat
mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-konsep dasar utuk
menjawab permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru
tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang disajikan sebelum
stem/pokok soal.
Dibawah ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS.
Tabel 5: Kisi-kisi USBN
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C. KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL

(USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi yang
Diuji
Menelaah
perubahan
keruangan dan
interaksi
antarruang negaranegara Asia dan
benua lainnya yang
diakibatkan faktor
alam, manusia dan
pengaruhnya
terhadap
pengaruhnya
terhadap
keberlangsungan
kehidupan
manusiadalam
ekonomi, sosial,
pendidikan dan
politik.
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: Sekolah Menengah Pertama
: IPS
: 120 menit
:2
: 2018/2019
Lingkup
Materi
Negara
maju dan
berkembang

Materi

Indikator Soal

Dinamika
negara maju
dan
berkembang

Menganalisis
perbedaan negara
maju/berkembang

No
1
2

Level
Kognitif
C4
C2

Bentuk
Soal
PG
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Tabel 6: Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Paket A

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Agus Purnomo/Widarwati

KOMPETENSI
DASAR
3.1

Buku Sumber :
Nomor Soal

LINGKUP
MATERI
Negara maju dan
berkembang
MATERI

1

Dinamika negara
maju dan
berkembang

INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
perbedaan negara
maju/berkembang

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

x

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

1. Pertanian merupakan sektor basis yang
memberikan keuntungan kecil bagi
ekonomi suatu negara. Namun Selandia
Baru mampu memaksimalkan produk
pertanian berupa susu sapi, ini merupakan
ciri ............ yang ada di negara maju
A. penerapan IPTEKS pada segala sektor
B. kualitas SdA yang dikelola dengan baik
C. pendidikan masyarakat yang tinggi
D. SdA dengan kualitas ekspor yang baik

Kunci
Jawaban
A
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Paket A

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: IPS

Nama Penyusun

: Agus Purnomo/Widarwati

KOMPETENSI
DASAR
3.1

Buku Sumber :
Nomor Soal

LINGKUP
MATERI
Negara maju dan
berkembang
MATERI

2

Dinamika negara
maju dan
berkembang

INDIKATOR
SOAL
Menganalisis
perbedaan negara
maju/berkembang

156

Kunci
Jawaban
D

x

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

2. Berikut yang merupakan permasalahan
pada negara berkembang ...
A. Kesulitan mencari tenaga kerja murah
B. Kekurangan SdA yang berkualitas baik
C. Kesulitan dalam memasarkan produknya
D. Kekurangan SdM ahli sebagai tenaga kerja
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C. KESIMPULAN

Klasifikasi negara maju dan berkembang yang berdasarkan kondisi ekonomi
negara memang mampu menggambarkan bagaimana taraf hidup yang
penduduk jalani, bagaimana tingkat kesehatannya, bagaimana pendidikannya,
dan juga bisa menggambarkan bagaimana teknologi digunakan dalam
kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Namun mengelompokkan
hanya berdasarkan pada satu aspek saja tidak bisa menggambarkan kondisi
secara keseluruhan sebuah negara. Terdapat banyak indeks yang dapat
digunakan seperti Indeks Pembengunan Manusia (IPM -Human Development
Index/HDI) atau Sustainable Bevelopment Goal's (SDG's) yang menggambaran
pemerataan pada seluruh aspek dasar kualitas kehidupan penduduk secara
berkelanjutan. Soal-soal yang ada pada UN/USBN hanya mencakup bagaimana
ciri negara maju dan berkembang atau bagaimana perbedaannya. Tingkat soal
ini mencakup ranah pengetahuan analisis (C4), karena meminta siswa untuk
melakukan identifikasi dan menentukan dari hasil identifikasi tersebut.
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D. UMPAN BALIK

Pada umpan balik sub unit ini diharapkan guru dapat:


mengembangkan unit dan merakit soal-soal sendiri sehingga bahan
pembelajaran dapat dicapai sesuai KD



memperbaiki proses pembelajaran yang dirasakan kurang setelah
mempelajari sub unit pembelajaran berbasis geografi ini



mencermati kekurangan perencanaan program dan pelaksanaan
pembelajaran dan berusaha meningkatkan kemampuannya.
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PENUTUP
Beberapa harapan diperuntukkan bagi guru untuk selalu mencoba
mengembangkan Unit atau handout sesuai karakteristik dan keperluan
peserta didiknya. Jangan lupa KD adalah tuntutan minimal yang belum diisi
oleh materi yang ada di sekitar lingkungan peserta didik Anda
Unit Manusia Tempat dan Lingkungan ini masih belum sempurna, oleh
karenanya guru diharapkan menyempurnakan bagian mana saja yang dapat
dikembangkan. Misal; pada sub unit 1, kegiatan pembelajarannya dibuat tiga
model karena materinya luas. Sedangkan sub unit 2 dikembangkan 1 model
dengan 2 kegiatan, begitu juga subunit 3 dikembangkan model dengan 2
kegiatan. Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan unit ini, guru dapat
melanjutkan nya sendiri dengan mengembangkannya secara bebas sesuai
dengan tuntutan KD.
Unit ini dikembangkan berdasarkan modul PKB KK D “Kajian IPS Geografi dan
Soal-soal USBN tahun 2016/2017 Paket Utama, Paket susulan, Paket cadangan
dan Soal USBN tahun 2017/2018 Paket A,B,C”
Pembahasan tentang konsep keruangan yang dibahas adalah letak.
Pembahasan letak selalu dikaitkan dengan 3 hal yaitu letak geologis, letak
geografis dan letak astronomis. Pada KD 3.1 konsep ini tidak dinyatakan
secara utuh tetapi dipecah-pecah, dan hanya letak geologis saja yang
dinyatakan dalam KD tersebut, sehingga membingungkan guru.
Contoh pernyataan KD
3.1 Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka
bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta
pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan
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Pembagian materi sesuai dengan posisi letaknya seharusnya seperti
berikut:
Letak geologis
 Susunan batuan
 Faktor pembentuk
muka bumi
 Endogen
- Tektonisme
- Vulkanisme
- Siesme
 Eksogen
- Pelapukan
- Sedimen
- Erosi
 Lempeng benua
 Flora dan fauna di
Indonesia

Letak Geografis
 Letak wilayah
Indonesia
 Posisi silang
Indonesia
 Musim

Letak Astronomis






Garis lintang
Garis bujur
Jenis Iklim
Unsur iklim
Pembagian
daerah waktu

Pada Unit Manusia, Tempat dan Lingkungan materi disusun sesuai dengan
ke 3 letak di atas
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LAMPIRAN
A. Kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional sekolah menengah
pertama/madrasah tsanawiyah kurikulum 2006 tahun pelajaran
2017/2018
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Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Utama Geografi Tahun 2016/2017
Contoh soal USBN berikut untuk seluruh materi pada sub unit dalam unit
Manusia Tempat dan Lingkungan
1. Secara astronomi Indonesia terletak pada … .
A. 60 LS – 110 LU dan 950 BT – 1410 BT
B. 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BB
C. 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT
D. 60 LS – 110 LU dan 950 BT – 1410 BB
2. Pengolahan lahan sawah dewasa ini tidak lagi dengan sistem padat karya,
tetapi dengan teknologi modern, diantaranya menggunakan traktor untuk
membajak tanah. Pengolahan lahan dengan teknologi modern akan
berpengaruh terhadap ... .
A. mengurangi produktivitas karena biaya lebih mahal
B. meningkatkan produktivitas karena biaya pengolahan lebih murah
C.
mengurangi produktivitas karena struktur tanah menjadi rusak
D. meningkatkan produktivitas karena dapat menjaga kesuburan tanah
5. Perhatikan Peta Asean di bawah ini!

A.
B.
C.
D.

1;3;5;7;9
1;2;4;6;8
2 ; 4 ; 7 ; 8 ; 10
2;4;5;6;8
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6. Perhatikan tabel di bawah ini!
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Peranan Sumber Daya Alam dalam pembangunan nasional
Meningkatkan pendapatan nasional kotor
Penyedia lapangan kerja
Penyedia tenaga kerja
Pemasok modal kerja
Pemasok pangan masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, peranan sumber daya alam hayati ditunjukkan pada
nomor ... .
A. 1, 2, 5
B. 1, 3, 5
C.
2, 3, 4
D. 3, 4, 5
7. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk di suatu wilayah
adalah ... .
a.
migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi
b.
kelahiran, urbanisasi, dan transmigrasi
c.
kelahiran, kematian, dan migrasi
d.
kematian, migrasi, dan urbananisasi
11. Perhatikan gambar di bawah ini!
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Angin muson yang bertiup di Indonesia pada gambar menyebabkan
terjadinya musim ... .
A. kemarau
B. panas
C. hujan
D. gugur
12. Proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa datang, merupakan
pengertian dari ... .
A. pembangunan berkelanjutan
B. pembangunan sosial ekonomi
C. pembangunan masyarakat kota
D. perbaikan hidup masa yang akan datang
13. Jumlah penduduk di negara X pada pertengahan tahun 2015 sebesar
24.500.000 jiwa. Pada tahun tersebut terdapat kelahiran 1.300.000 jiwa dan
kematian 700.000 jiwa. Jumlah imigrasi pada tahun tersebut sebesar 20.000
jiwa dan emigrasi 15.000 jiwa. Berapa jumlah pertumbuhan penduduk alami
di negara X pada tahun 2015 ?
A. 5.000 jiwa
B. 35.000 jiwa
C. 605.000 jiwa
D. 600.000 jiwa
21. Pernyataan yang terkait dengan karakteristik Benua Asia adalah ... .
A. Dilalui oleh pegunungan sirkum mediterania dan sirkum pasifik yang
memiliki banyak gunung api aktif
B. Wilayahnya meliputi kepulauan dan daratan serta samudera yang
membentang sampai ke semenanjung Arabia di bagian Barat
C. Bagian Timur wilayah benua didominasi oleh barisan pegunungan yang
memanjang dari semenanjung India di Selatan hingga ujung paling Timur
D. Pengunungan yang menghiasi benua Asia antara lain Pegunungan Atlas,
Ruwenzori, Darkensberg, dan pengunungan Cameroon yang memiliki
dataran kering.
34. Aktivitas utama dari penduduk Vietnam yang relatif datar dan subur adalah
di bidang ... .
A. pertanian
B. perdagangan
C. perkebunan
D. perindustrian
35. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam.
Kekayaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Namun,
pemanfaatannya belum maksimal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ... .
A. kurangnya tenaga ahli dan modal
B. jumlah penduduk banyak dan kurang tenaga ahli
C. iklim tidak menentu dan investasi modal sedikit
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D.

sumber daya alam banyak dan beraneka ragam

36. Kegiatan yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dapat
tercermin dari ... .
A. membuat cerobong asap pabrik yang tinggi
B. membeli hutan sehingga sah menebang pohon
C. sistem tebang pilih dalam penebangan pohon
D. meningkatkan ekpor kayu ke luar negeri karena nilai jual lebih tinggi
Pertanyaan uraian
42. Sebutkan 2 ( dua ) ciri perbedaan sikap masyarakat kota dan masyarakat
desa!
43. Bagaimanakah karakteristik dari negara maju ? Jelaskan !

C. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Susulan Geografi Tahun
2016/2017
Contoh soal berikut digunakan untuk semua unit pembelajaran berbasis geografi IPS
SMP. Semua soal telah dianalisis dan dibuatkan naskahnya.
1.

Secara Geologis, Indonesia terletak di ... .
A.
B.
C.
D.

2.

Pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania
Lempeng Australia, Eurasia dan Pasifik
Benua Asia dan Benua Australia
Lintang rendah yang menguntungkan

Pengolahan lahan miring untuk kegiatan pertanian bagi penduduk di
pedesaan agar menghasilkan sumber pangan yang maksimal, mereka
menggunakan sistem ... .
A. Menyesuaikan dengan kemiringan lahan
B. Berlapis-lapis
C. Terasering
D. Tetragonal
5. Perhatikan Peta Asean di bawah ini!
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Negara

yang mendapat julukan gajah putih dan tidak pernah dijajah serta

memprakarsai berdirinnya organisasi ASEAN pada peta di samping ditunjukkan
nomor … .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
6. Peperangan di sejumlah daerah menyebabkan kerusakan berbagai
fasilitas.Terdapat banyak korban luka maupun yang meninggal.
Aspek geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah ... .
A. Fisik
B. Ekologi
C. Sosial
D. ekonomi
7. Perhatikan tabel di bawah ini!
No.
Peranan Sumber Daya Alam dalam pembangunan Nasional
1.
Meningkatkan pendapatan nasional kotor
2.
Penyedia lapangan kerja
3.
Penyedia bahan baku
4.
Pemasok modal kerja
5.
Pemasok pangan masyarakat
Berdasarkan tabel di atas, peranan sumber daya alam ditunjukkan pada nomor
... .
E. 1, 2, 3
F. 1, 3, 5
G. 2, 3, 4
H. 3, 4, 5
8. Penyebab penduduk Jakarta terpadat di Indonesia adalah ... .
A.

kelahiran bayi dan kematian banyak
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B. mortalitas dan arus migrasi tinggi
C. fertilitas dan arus migrasi tinggi
D. natalitas dan arus urbanisasi tinggi
11. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan barang tambang batu
bara yang ada di alam dengan cara….
A. mengubah batu bara padat menjadi cair.
B. memanfaatkan batu bara secara optimal dan efisien.
C. tidak menggunakan batu bara dalam jangka panjang.
D. menggunakan batu bara hanya untuk pembangkit tenaga listrik.
34. Aktivitas utama penduduk di Semenanjung Malaya yang relatif datar dan subur,
adalah ... .
A. petani sawah
B. perkebunan sawit
C. perkebunan hortikultura
D. perindustrian argaris
35. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal yang benar adalah … .
A. eksploitasi secara arif dan bijak dan memperhatikan keberlanjutan
B. mamaksimalkan eksploitasi untuk kepentingan masyarakat
C. eksploitasi dengan memaksimalkan keuntungan meminimalkan
kerugian
D. pengambilan kekayaan alam tanpa perencanaan yang matang
36. Kegiatan pembangunan berkelanjutan berupa kegiatan pengawetan dapat
dilakukan dalam bentuk … .
A. gerakan penghijauan di hulu sungai
B. pemberian sanksi perusak lingkungan
C. pembuatan dan pelestarian cagar alam
D. budaya penghijauan pekarangan

Soal Uraian
42.Bagaimanakah karakteristik dari negara berkembang ? Jelaskan !
43. Sebutkan 2 (dua) factor penyebab terjadinya interaksi social !

D. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Cadangan Geografi Tahun 2016/2017
1. Secara geografis, Indonesia terletak di ... .
A.
B.
C.

PegununganmudaSirkumPasifikdanMediterania
Lempeng Indo – Australia, Eurasia danPasifik
Benua Asia danBenua Australia
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D.

Lintang tropis

2. Pengelolahan sawah yang mengandalkan air hujan sering disebut dengan
pertanian ... .
A. irigasi
B. tadah hujan
C. kontenporer
D. ladang berpindah
5. Perhatikan gambar Peta Asean di bawah ini!

Negara maju yang memprakarsai berdirinnya organisasi ASEAN pada peta di
samping ditunjukkan nomor … .
A.
B.
C.
D.

1
2
3
5

6. Kondisi tanah di daerah pegunungan cenderung bergelombangsehingga sulit
menemukan lahan yang datar.
Kondisi ini mencerminkan aspek geografi yaitu ... .
A.

atmosfer

B.

litosfer

C.

pedosfer

D.

hidrosfer

7. Perhatikan tabel di bawah ini!
No.

PerananSumberDayaAlamdalampembangunanNasional

1.

Meningkatkanpendapatannasionalkotor
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2.

Penyedialapangankerja

3.

Penyediabahanbaku

4.

Pemasok modal kerja

5.

Pemasokpanganmasyarakat

Berdasarkantabel di atas,peranan sumberdaya alam non hayati ditunjukkan
pada nomor ...
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 5
C. 2, 3, 4
D. 3, 4, 5
8. Faktor pertumbuhan penduduk alami yang menyebabkan penduduk Jakarta padat
adalah ... .
A. urbanisasi dan kelahiran bayi rendah
B.

urbanisasi dan kematian bayi tinggi

C.

kelahiran tinggi dan angka kematian rendah

D.

perpindahan penduduk dan kematian tinggi

11. Fungsi utama potensi hutan lindung yang dikelola pemerintah bertujuan….
A.
B.
C.
D.

mengendalikan erosi di daerah hulu sungai
menghasilkan bahan baku obat-obatan untuk manusia
memproduksi hasil hutan kayu dan non kayu
mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan aneka satwa

34. Aktivitas utama dari penduduk Brunai Darussalam yang memiliki sumber daya
mineral adalah ... .
A. pertanian
B.

pertambangan

C.

perdagangan

D.

perindustrian

35. Pernyataan yang benar tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak di
bawah ini adalah … .
A. penggunaan gas sebagai pengganti minyak bumi yang semakin habis
B. bahan bakar industri bergantung pada sumber daya minyak bumi
C. masyarakat memasak selalu menggunakan kompor minyak tanah
D. tidak mengupayakan sumber energi alternatif secara maksimal
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36. Hal penting yang harus diperhatikan manusia dalam melaksanakan
pembangunan berwawasan lingkungan adalah … .
A. pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam
semaksimal mungkin
B. pembangunan yang dilakukan hendaknya untuk meningkatkan
kesejahteraan generasi sekarang
C. penggunaan sumber daya alam yang sulit diperbaharuhi dilakukan dengan
perhitungan yang tepat
D. pembangunan hendaknya berlangsung terus menerus walaupun sumber
daya alam semakin terbatas
Soal Uraian
42. Sebutkan 3 perbedaan antara negara maju dan negara berkembang
berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. Kondisi kependudukan
b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
c. Pengelolaan SDA dan kondisi perekonomian
43. Sebutkan 2 (dua) perbedaan ciri sikap masyarakat tradisional dan
masyarakat modern sebagai akibat dari modernisasi!

E. Berikut ini contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Paket A geografi
tahun 2017/ 2018

E. Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Paket A geografi tahun
2017/ 2018
1.

Banjir yang sering terjadi di daerah perkotaan disebabkan oleh dasar sungai
yang semakin dangkal. Pendangkalan sungai terjadi akibat adanya penduduk
yang membuang sampah ke sungai. Pendekatan geografi untuk mengkaji hal
tersebut adalah pendekatan....
A. keruangan
B. ekologi
C. korologi
D. kewilayahan

2.

Negara-negara di belahan bumi utara identik dengan negara-negara maju.
Namun demikian ada juga negara maju yang terletak di belahan bumi selatan
yaitu…
A. Jepang dan Taiwan
B. Singapura dan Australia
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C. Australia dan Selandia Baru
D. Singapura dan korea selatan
3.

Wilayah Indonesia yang terletak diantara 23 ½ ⁰ LU sampai 23 ½⁰ LS
membawa dampak terhadap aktifitas penduduk yang dipengaruhi oleh pola
angin yaitu ...
A. Angin laut bertiup dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari, sehingga
pada siang hari dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk pergi melaut
dan pulang pada saat malam hari.
B. Antara Bulan April – oktober betiup angin dari Benua Australia menuju
Benua Asia sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau,
sehingga para petani mulai menanam padi pada bulan Mei.
C. Angin dari Benua Australia yang melalui Samudra Hindia bersifat panas
dan kering sehingga mengakibatkan terjadinya musim kemarau antara
bulan Oktober – April, sehingga petani mulai menanam padi pada bulan
September
D. Angin dari Benua Asia yang melalui samudra Pasifik banyak membawa
uap air sehingga antara bulan Oktober – April Indonesia mengalami musim
hujan, sehingga para petani mulai menanam padi pada bulan Nopember –
Desember

4.

Pemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas
antar daerah.Dampak konektivitas tersebut adalah ....
A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha
B. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju
C. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
D. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk konsumtif

5.

Koppen membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan
kelembaban udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya
terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya. Menurut klasifikasi iklim
Koppen, wilayah Indonesia pada umumnya termasuk dalam iklim ….
A. Aw - As
B. Bwh - Bsw
C. Bsh - Bwf
D. Am - Af

6.

Indonesia terletak di poros dunia seperti gambar. Keuntungan yang diperoleh
Indonesia posisi tersebut adalah ….
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A. menjadikan Indonesia pusat persinggahan para penguasa dunia
B. menimbulkan berbagai budaya dunia di wilayah sekitar Indonesia
C. mendukung kehidupan berbagai jenis flora fauna di wilayah Indonesia
D. menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia
Soal Uraian

41. Indonesia terletak di antara 6º LU – 11º LS dan 95º BT - 141º BT,
Letak astronomi yang demikian itu menunjukkan bahwa Indonesia terletak di
daerah iklim tropis. Interpretasikan kelebihan dan kekurangan iklim tropis! Masingmasing 3.
Contoh Soal USBN IPS SMP/MTs Paket B Geografi Tahun 2017/ 2018
1. Musim kemarau panjang di Indonesia tahun 2015 mengakibatkan sebagian
besar petani merugi. Fenomena ini terjadi karena adanya El Nino di Samudra
Pasifik bagian timur. Pendekatan geografi yang sesuai dengan peristiwa
tersebut adalah pendekatan…
A. keruangan
B. kelingkungan
C. kewilayahan
D. penyebaran
3. Perhatikan peta Asia Tenggara di bawah ini!
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Berdasar peta diatas, negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki
karakteristik dua jenis iklim berdasarkan letak lintangnya adalah….
A. Kamboja
B. Filiphina
C. Myanmar
D. Singapura
4. Pemerintah Indonesia, giat membangun jalan sehingga membuka
konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah ....
A. pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha
B. kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju
C. potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
D. produksi barang mengalir ke wilayah terisoler hingga penduduk konsumtif

5.

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat di Desa Sukamaju adalah…

A. Perdagangan
B. Perikanan
C. Pertanian
D. Industri
6. Indonesia terletak di poros dunia seperti gambar. Keuntungan yang diperoleh

Indonesia posisi tersebut adalah ….

A. menjadikan Indonesia pusat persinggahan para penguasa dunia
B. menimbulkan berbagai budaya dunia di wilayah sekitar Indonesia
C. mendukung kehidupan berbagai jenis flora fauna di wilayah Indonesia
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D. menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia
10. Program pemerintah tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

di bidang kesehatan adalah memberikan obat H5N1(virus flu burung) secara
cuma-cuma pada masyarakat.Untuk menanggulangi dan menekan tersebarnya
penyakit flu burung dengan cara memeriksa hewan unggas peliharaan mereka
agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut merupakan
penyelesaian masalah sosial dalam…
A. menyediakan modal usaha bagi para peternak
B. sosial meningkatkan kesadaran bagi masyarakat
C. mempertegas adanya sanksi sosial bagi pelanggarnya
D. meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendidikan
12. Penemuan mobil dimulai dari penemuan motor gas oleh S. Marcus tahun 1875.
Sebetulnya sistem motor gas tersebut merupakan suatu hasil dari penemuanpenemuan
sebelum
Marcus.Seperti
sistem
silinder,
poros/sumbu,engkol,minyak (bahan bakar), dan listrik. Namun, dalam hal ini
Marcus menggabungkan motor gas tersebut dengan sebuah kereta. Faktor
pendorong dilakukannya inovasi terhadap penemuan tersebut adalah…
A. kebutuhan alat transportasi yang meningkat
B. kesadaran akan kekurangan hasil budaya
C. kualitas lingkungan sosial dan budaya
D. situasi yang mendadak dan mendesak
13. Kawasan Perumahan Jingga mengalami kebanjiran saat hujan deras di kawasan
tersebut. Upaya yang dilakukan warga Perumahan Jingga untuk mengatasinya
adalah ....
A. menyalurkan air keluar kawasan perumahan
B. menugaskan warga mengawasi saluran air
C. membersihkan saluran air secara bersama-sama
D. membuat lubang biopori di setiap rumah warga
Soal Uraian

41. Perhatikan gambar berikut !
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Berdasarkan keterangan gambar di atas, hituglah jarak sebenarnya antara
permukiman – hutan yang bersimbolkan X tersebut!

Soal USBN IPS SMP/MTs Paket C Geografi Tahun 2017/ 2018
1.

Salah satu keuntungan letak astronomis Indonesia adalah....
A. terbagi menjadi tiga daerah waktu
B. suhu udara selalu tinggi sepanjang tahun
C. kaya akan sumber daya ikan dan minyak
D. menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Banyak gunung api;
2) Cukup sinar matahari;
3) Curah hujan cukup;
4) Batuan vulkanis.
Secara gelogis yang merupakan pengaruh terhadap kesuburan tanah di
Indonesia ditunjukkan nomor....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4.
D. 1 dan 4
3. Perhatikan peta berikut ini!
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Pada saat bertiup angin muson seperti pada peta diatas, sebagian besar petani di
Pulau Jawa bercocok tanam …
A. padi
B. jagung
C. sayuran
D. tebu
4.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangun jalan di seluruh wilayah
Indonesia. Upaya tersebut membuka konektivitas antar wilayah semakin baik.
Adanya konektivitas wilayah tersebut menjadikan ....
A. suatu wilayah sebagai model pembangunan daerah
B. peredaran barang akan semakin didominasi daerah maju
C. pembangunan akan semakin merata di seluruh wilayah
D. pergerakan produksi daerah semakin sulit dipasarkan

5. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN
sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat
dilihat, dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun
keamanan. Contoh perubahan dalam aspek keamanaan adalah…
A. maraknya perdagangan manusia
B. perubahan sistem nilai dan norma
C. barang impor semakin banyak di pasar
D. berkurangnya perompak di Selat malaka
6.

Posisi Indonesia berada di pusat dunia seperti gambar. Keuntungan yang
diperoleh Indonesia dari posisi tersebut adalah....

A.
B.
C.
D.

memiliki kekayaan hutan tropik yang luas di berbagai wilayah
meningkatnya sektor peternakan karena terdapat banyak savana
menghasilkan devisa dengan berperan aktif dalam lalu lintas perdagangan
memiliki jenis batuan yang berharga untuk membangun permukiman

13. Laju mobilitas komuter yang sangat besar mengakibatkan pencemaran udara di

kota-kota besar di Indonesia sangat tinggi. Upaya mengatasi permasalahan
tersebut adalah ....
A. membatasi permukiman elit dan penghijauan di pinggiran kota
B. membuat taman kota dan pelarangan bermukim di kota
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C. membatasi jumlah kendaraan dan penghijauan di kota
D. melarang membuang sampah ke sungai dan taman kota
14. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. tanahnya subur.
2. lahan pertanian luas
3. pusat kegiatan industri
4. letaknya strategis
5. pusat pemerintahan
6. tingkat kelahiran penduduk tinggi.
penyebab padatnya penduduk di Pulau Jawa ditunjukkan pada pernyataan
nomor:
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 5
C. 2, 4, 6
D. 4, 5, 6
Soal Uraian

41. Jelaskan 3 perbedaan negara maju dengan negara berkembang dalam bentuk
tabel!
No
Aspek
Negara maju
Negara berkembang
1
...........................
...........................
...........................
2
...........................
...........................
...........................
3
...........................
...........................
...........................
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