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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran 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. 

Sasaran Program PKB melalui PKP berbasis zonasi ini adalah seluruh guru di 

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas yang 

diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud meliputi 

kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). 
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Semoga Paket Unit Pembelajaran ini dapat digunakan dengan baik 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para 

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

Pembelajaran ini.  Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita 

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

 
 
 
 
 
Dr. Supriano, M.Ed. 
NIP. 196208161991031001 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin 

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Paket Unit 

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta analisis Ujian Nasional 

(UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Oleh 

karena itu, perserta didik harus dibiasakan dengan pembelajaran dan soal-

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta didik 

dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini 

dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

kewilayahan (Zonasi). Melalui zonasi ini, pengelolaan komunitas guru seperti 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK dan SLB, dan 

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK 

KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi 

serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian 

Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang 

kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. 
NIP. 196007091985032001 
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PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi dikembangkan dalam 

bentuk Paket Unit Pembelajaran yang memperhatikan tuntutan kecakapan 

abad 21 yaitu kemampuan literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), dan  penerapan nilai-nilai utama penguatan 

pendidikan karakter. 

Paket Unit Pembelajaran mata pelajaran Geografi SMA terdiri atas 7 paket, 

yaitu: Pengantar Geografi, Informasi Geografi, Dinamika Planet Bumi sebagai 

Ruang Kehidupan, Fenomena Geosfer, Kependudukan, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Serta Kewilayahan. Selanjutnya, setiap paket terdiri atas 

beberapa unit pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis Standar 

Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis 

soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

tiga tahun terakhir.  

Paket Unit Pembelajaran Hakikat Geografi ini terdiri atas 2 unit pembelajaran, 

yaitu Hakikat Geografi dan Mitigasi Adaptasi Bencana yang diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi guru-guru geografi dalam membelajarkan 

materi-materi tersebut kepada peserta didik. 
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PENDAHULUAN 

Unit Pembelajaran “Hakekat Geografi” ini membahas tentang konsep dasar 

geografi mencakup  gejala alam dan kehidupan di muka bumi, interaksi antara 

manusia dan lingkungannya, dalam konteks keruangan dan kewilayahan yang 

diajarkan  pada mata pelajaran Geografi. 

Unit pembelajaran  ini merupakan bahan pengayaan dari materi geografi yang 

sudah ada pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan 

oleh guru untuk menyampaikan materi Hakekat Geografi. 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar kelas X, khususnya 

KD pengetahuan dan KD kerampilan yang erat kaitannya dengan materi 

geografi, indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK 

penunjang, IPK kunci dan IPK pengayaan. IPK penunjang ditampilkan dalam 

unit ini untuk memberikan wawasan bahwa untuk mencapai KD (melalui IPK 

kunci), diperlukan  kemampuan yang sebelumnya sudah harus dimiliki 

pembelajar (prasyarat). Sedangkan IPK pengayaan dapat digunakan jika 

kondisi memungkinkan, baik kondisi peserta didik maupun kondisi sekolah. 

Aktivitas pembelajaran dalam Unit ini menerapkan model pembelajaran yang 

mendukung kecakapan abad 21 yang dirancang dan diarahkan agar peserta 

didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan bahan bacaan juga disajikan untuk 

mendampingi aktivitas pembelajaran sehingga dapat menambahan wawasan 

bagi  guru bagaimana seharusnya peserta didik belajar tentang “Hakikat 

Geografi”. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, 

selanjutnya  dianalisis dan dibahas. Pengembangan penilaian yang berbasis 
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pada pembelajaran HOTS menjadi sajian khusus yang diperuntukkan bagi 

guru agar memperoleh gambaran bagaimana mengembangkan soal pilihan 

ganda maupun uraian yang dapat mengukur keterampilan berpikir tingkat 

tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.1 memahami pengetahuan 
dasar geografi dan 
terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

1. Memahami pengetahuan dasar 
geografi 

2. Menerapkan pengetahuan 
dasar geografi dalam 
kehidupan sehari-hari 

X 

4.1 menyajikan contoh 
penerapan pengetahuan 
dasar geografi pada 
kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk tulisan 

1. Membuat contoh  penerapan 
pengetahuan dasar geografi 
pada fenomena geosfer dalam 
kehidupan sehari-hari 

2. Menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi 

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

3.1  memahami pengetahuan dasar 
geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

4.1  menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi pada 
kehidupan sehari-hari dalam 
bentuk tulisan 

IPK Pendukung: 
3.1.1 Menjelaskan pengertian 

geografi 
3.1.2 Menjelaskan aspek geografi 

IPK Pendukung: 
4.1.1 Mengumpulkan data/informasi 

tentang contoh fenomena geosfer 
yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari  
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3.1.3 Mengidentifikasi ruang 
lingkup geografi 

3.1.4 Menjelaskan konsep esensial 
geografi 

3.1.5 Menjelaskan prinsip geografi 
3.1.6 Menjelaskan objek studi 

geografi  
3.1.7 Menjelaskan ilmu penunjang 

geografi. 
3.1.8 Menjelaskan pendekatan 

geografi 

4.1.2 Mengelompokkan data/informasi 
tentang contoh fenomena geosfer 
yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan konsep 
esensial geografi 

4.1.3 Mengelompokkan data/informasi 
tentang contoh fenomena geosfer 
yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan prinsip 
geografi 

4.1.4 Mengelompokkan data/informasi 
tentang contoh fenomena geosfer 
yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
pendekatan geografi 

4.1.6 Membuat tabel contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi pada 
fenomena geosfer dalam 
kehidupan sehari-hari 

IPK Kunci: 
3.1.9 Memberikan contoh aspek 

geografi 
3.1.10 Memberikan contoh ruang 

lingkup   geografi  
3.1.11 Mengidentifikasi contoh 

penerapan konsep esensial 
geografi dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1.12 Mengidentifikasi contoh 
penerapan prinsip geografi 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.1.13 Membedakan obyek formal 
dengan obyek material 
dalam obyek studi geografi 
Mengidentifikasi ilmu-ilmu 
penunjang geografi. 

3.1.14 Mengidentifikasi contoh 
penerapan pendekatan 
geografi dalam kehidupan 
sehari-hari 

IPK Kunci: 
4.1.6 Menyajikan fenomena geosfer 

dalam kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk tulisan berupa 
makalah. 

IPK Pengayaan: 
3.1.15 Menganalisis fenomena 

geosfer yang sesuai dengan 
konsep esensial geografi  

3.1.16  Menganalisis fenomena 
geosfer yang sesuai dengan 
prinsip geografi 

IPK Pengayaan: 
4.1.7 Mempresentasikan makalah 

penerapan pengetahuan dasar 
geografi pada kehidupan sehari-
hari. 
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3.1.17 Menganalisis fenomena 
geosfer yang sesuai dengan 
pendekatan geografi  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Penerapan Aspek Geografi dalam Kehidupan 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan mengenai lokasi, persamaan, dan 

perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas 

permukaan bumi.  

Aspek fisik merupakan kajian geografi yang meliputi unsur-unsur geosfer 

yang bersifat fisik antara lain: tanah, air, iklim, cuaca, dan lapisan batuan di 

bumi. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang 

tentunya dapat mempengeruhi keberlangsungan hidup manusia.  

Selain aspek fisik, geografi mengkaji manusia yang hidup di dalamnya atas 

keterkaitan dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial meliputi 

aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan 

pola hidup manusia (kebudayaan). Pada aspek ini manusia dipandang sebagai 

fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran 

manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. 

Gambar 1. Aspek Fisik dan Sosial dalam Kajian Geografi memberikan contoh 

bahwa kedua aspek tersebut ada dalam  kehidupan secara terintegrasi. 

Tampak pada gambar adanya tanah sebagai tempat tanaman tumbuh dan 

udara serta sinar matahari yang merupakan contoh aspek fisik dalam kajian 

geografi. Sedangkan petani dengan pekerjaanya sebagai pemetik teh dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan aspek sosial yang 

tak terpisahkan dengan alam (fisik). 
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Gambar 1 . Integrasi Aspek Fisik dan Sosial dalam Kehidupan 

Sumber: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2223393/yuk-berwisata-ke-perkebunan-teh-dewata 

B. Penerapan Konsep Esensial Geografi dalam Kehidupan 

Dalam geografi dikenal konsep esensial geografi yang berfungsi untuk 

memudahkan  pemahaman terhadap  sebab akibat, hubungan, fungsi, proses 

terjadinya gejala  dan masalah sehari-hari. Selanjutnya  dari kenyataan itu 

dikembangkan menjadi satu abstraksi, disusun model-model  atau teori 

berkaitan  dengan gejala, masalah dan fakta yang dihadapi. 

Adapun konsep-konsep esensial geografi tersebut meliputi: lokasi, jarak, 

keterjangkauan, pola, aglomerasi, morfologi, nilai guna, interaksi dan 

interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan. 

Berdasarkan konsep esensial geografi di atas, sejatinya konsep-konsep itu 

telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Contoh: 

Ketika saya mengatakan bahwa: ”saya tinggal di kota Malang (konsep 

letak), kurang lebih jaraknya 6 km dari rumah ke tempat saya bekerja 

(konsep jarak), perjalanan ke kantor cukup lancar karena kondisi  jalan 

memadai (keterjangkauan), ……dan seterusnya”.  

Pada dasarnya, konsep esensial geografi ini diterapkan manusia untuk 

mengembangkan kualitas hidup. Misalnya digunakan untuk meningkatkan 

kualitas perekonomian yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas maka 
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dikembangkan kawasan industri yang menggunakan konsep aglomerasi 

seperti pada gambar 8. 

 
Gambar 2.  Kawasan Industri-Penerapan Konsep Aglomerasi 

Sumber: https://geo-media.blogspot.com/2016/08/faktor-penyebab-gejala-aglomerasi.html 

 

Untuk contoh penerapan konsep esensial geografi lainnya, silakan Saudara 

identifikasi! 

C. Penerapan Prinsip Geografi dalam Kehidupan 

Kita perlu mempelajari prinsip geografi karena merupakan dasar yang 

digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan suatu fenomena atau masalah 

yang terjadi dan sebagai pegangan/pedoman dasar dalam memahami 

fenomena itu. Dengan prinsip yang dimiliki, gejala atau permasalahan yang 

terjadi secara umum dapat dijelaskan dan dipahami karakteristik yang 

dimilikinya dan keterkaitan dengan fenomena atau permasalahan lain. Bidang 

geografi dikenali sejumlah prinsip, yaitu prinsip penyebaran, prinsip 

interelasi, prinsip deskripsi dan prinsip korologi.   

Artikel yang terdapat dalam surat kabar berikut ini merupakan contoh 

penerapan prinsip penyebaran atau distribusi yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari. Fenomena “Kekeringan di Desa Boyolali” merupakan 

permasalahan yang dapat dijelaskan menggunakan prinsip 

https://geo-media.blogspot.com/2016/08/faktor-penyebab-gejala-aglomerasi.html
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penyebaran/distribusi bahwa  fenomena tersebar di bumi secara  tidak 

merata.  Sumber air tidak selalu dapat dijumpai di semua tempat dikarenakan 

berbagai faktor seperti kondisi geologi, letak tempat, iklim, dan lainnya.  Ada 

wilayah-wilayah yang memiliki air secara berkecukupan bahkan melimpah, 

tetapi juga ada wilayah-wilayah yang kekurangan. 

Kekeringan, Puluhan Desa di Boyolali Krisis Air bersih 
Kamis, 27 Juli 2017 14:07 Reporter : Arie Sunaryo 

 
Gambar 3. Contoh Prinsip Distribusi dalam Kehidupan 

Sumber:https://www.merdeka.com/peristiwa/kekeringan-puluhan-desa-di-boyolali-krisis-air-
bersih.html 

 
Merdeka.com - Musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini membuat 
puluhan desa di Kabupaten Boyolali, mengalami kekeringan. Sedikitnya 
40 desa di 4 kecamatan lereng Gunung Merapi itu dilanda krisis air 
bersih. Keempat kecamatan tersebut adalah Wonosegoro, Cepogo, 
Kemusu, dan Juwangi. Pemerintah dan badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) setempat bahkan telah menetapkan siaga kekeringan 
sejak 1 Juli lalu. 
Camat Kemusu, Supana mengemukakan, dari 13 desa di wilayahnya, 
rata-rata mulai mengalami kelangkaan air bersih. Lima desa di 
antaranya memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. "Kekeringan ini 
selalu berulang tiap tahun pada musim kemarau Warga biasanya 
mencari mata air di sungai, atau membuat sumur baru di tengah ladang," 
katanya, Kamis (28/7). 
Supana menambahkan, saat ini sumur tersebut masih mengeluarkan air, 
namun pada pertengahan bulan Agustus, biasanya sudah tidak ada lagi 
sumber air. "Saya harap dalam waktu dekat ada bantuan dropping air 
bersih dari Pemkab, BPBD, Bakorwil II Surakarta, ataupun dari lembaga 
lain. Kecamatan, sebenarnya sudah mengusulkan pembuatan embung di 
desa-desa rawan krisis air, namun Pemkab Boyolali belum 
merealisasikan," keluhnya. 
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Kepala BPBD Boyolali, Bambang Sinung membenarkan kondisi yang 
terjadi di wilayahnya tersebut. Namun sejumlah wilayah yang 
mengalami krisis air bersih, masih bisa ditangani. "Sampai sekarang 
belum ada permintaan droping air. Artinya, warga masih belum terlalu 
kekurangan air bersih," ujar Bambang. 
Bambang menambahkan setiap kemarau panjang, biasanya ada 42 desa 
di 6 kecamatan di Boyolali, yang menjadi langganan krisis air bersih. Ke 
42 desa tersebut tersebar di 6 kecamatan. 
"Pemkab Boyolali dan BPBD lebih menekankan solusi permanen. Kami 
sudah membangun beberapa embung di daerah rawan kekeringan 
sehingga bisa membantu warga mengatasi kekurangan air," jelas 
Bambang. 
Bambang mengaku sudah berkoordinasi dengan bupati dan para camat 
untuk menangani masalah krisis air bersih. Diantaranya dengan 
mengajukan anggaran sebesar Rp 200 juta ke Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat melalui BNPB Provinsi. 
"Kalau ada permintaan bantuan air bersih, kami berkoordinasi dengan 
PDAM, PMI, Bagian Kesra Setda Boyolali, serta Bakorwil II Surakarta," 
jelasnya. [noe]. 

 
 

Berdasarkan berita di atas, harapannya dengan memahami prinsip 

penyebaran fenomena geografi yang ada di bumi dapat membantu kita 

untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, contohnya permasalahan 

kekeringan yang dapat mengancam kehidupan. 

Berikutnya prinsip interelasi dalam kehidupan kita dapat ditemui ketika 

interelasi terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan 

manusia. Misalnya, fenomena banjir dan longsor terjadi karena kerusakan 

hutan dan air hujan yang terus mengkikis akibat penebangan liar oleh 

manusia atau penduduk di sekitar. 
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Gambar 4. Contoh Prinsip  Interelasi dalam Kehidupan 

Sumber: http://www.jogja.co/tanda-awal-mengenali-bencana-tanah-longsor/ 

 

Prinsip lainnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah 

prinsip deskripsi, dimana informasi atau data dapat disajikan dalam berbagai 

bentuk, seperti peta, tabel, grafik, gambar atau tulisan. Masyarakat dapat 

mengetahui kondisi sesuatu dengan mencermati informasi yang disajikan 

tidak selalu dalam bentuk tulisan narasi, tetapi juga bentuk lain seperti pada 

gambar 5 melalui peta, yaitu sebaran beberapa jenis ikan di lokasi-lokasi 

tertentu. 

 
Gambar 5. Contoh Prinsip Deskripsi dalam Kehidupan 

Sumber: https://picswe.net/pics/persebaran-sumber-f4.html 

 
Selanjutnya prinsip korologi mempelajari gejala-gejala, fakta-fakta, dan 

masalah-masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interelasinya, dan 

interaksinya dalam satu ruang tertentu. Setiap kondisi ruang memberikan 

corak pada kesatuan gejala, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Prinsip ini 
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merupakan keterpaduan antara tiga prinsip terdahulu. Melalui prinsip ini, kita 

mempelajari perbedaan dan keterkaitan keruangan antar wilayah. 

 
Gambar 6. Contoh Prinsip Korologi dalam Kehidupan 

Sumber: https://picswe.net/pics/persebaran-sumber-f4.html 

Gambar 6 merupakan contoh penerapan prinsip korologi ketika kita mengkaji 

sebuah ruang yang menyediakan areal pertanian padi  sebagai bagian dari 

kegiatan ekonomi penduduk yang terbesar di Pulau Jawa. Faktor 

pendukungnya karena tingkat kesuburan tanah di Pulau Jawa yang sangat 

tinggi. Pulau Jawa memiliki banyak gunung api yang berkontribusi dalam 

memberikan abu vulkanik dan setelah melewati kurun waktu tertentu tanah 

akan menjadi subur. Selain itu, didukung pula dengan curah hujan yang teratur 

dan cukup, serta sinar matahari yang melimpah. Oleh karena itu, Pulau Jawa 

sangat cocok untuk kegiatan pertanian. 

D. Penerapan Obyek Studi Geografi dalam Kehidupan 

Setiap disiplin ilmu memilki obyek yang menjadi bidang kajiannya. Obyek 

bidang ilmu geografi meliputi obyek material dan obyek formal.  

Berikut disajikan gambar 2 tentang obyek material geografi yang dalam 

kehidupan sehari-hari mencakup seluruh aspek lapisan (sphere) yang saling 

terkait dan menjadi satu kesatuan. 
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Gambar 7 . Obyek Material Geografi dalam Kehidupan. 

Sumber:  https://www.equitours.com/horseback-riding/glacier-estancia-ride/trip-itinerary/ 
 

Berdasarkan gambar 2 di atas, maka cakupan obyek material geografi meliputi 

atmosfer yang membentang di atas bumi ribuan kilometer, antara lain udara, 

awan, dan sinar matahari. Biosfer adalah mahluk hidup yang menghuni 

geosfer yaitu hewan misalnya kuda dan tumbuhan (rumput dan pepohonan). 

Antroposfer mengkaji menusia yang hidup bertempat tinggal pada permukaan 

bumi dengan objek utama kependudukan, mencakup aspek  kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia. Llithosfer mengkaji stuktur lapisan kulit bumi 

seperti tanah dan batuan, bentuk-bentuk muka bumi, perubahan bentang alam 

dan dampaknya terhadap kehidupan. Obyek material hidrosfer mengkaji 

lapisan air yang berada di permukaan bumi baik perairan darat maupun 

perairan laut. 

Selanjutnya untuk membedakan kajian geografi dengan disiplin ilmu yang lain, 

dapat dilakukan dengan menelaah obyek formalnya. Obyek formal geografi 

berupa pendekatan (cara pandang) yang digunakan dalam memahami obyek 

material. Dalam konteks itu geografi memilki pendekatan spesifik yang 

membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Pendekatan spesifik itu dikenal dengan 

pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan kelingkungan 

(ecological approach), dan pendekatan kompleks wilayah (regional complex 

approach).  



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 20 

E. Penerapan Pendekatan Geografi dalam Kehidupan 

Geografi dalam mempelajari sesuatu memerlukan metode yang juga disebut 

dengan pendekatan. Pendekatan yang digunakan akan memudahkan dalam 

memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer. Adapun macam pendekatan 

geografi yaitu: (1)pendekatan Keruangan (Spatial Approach) merupakan 

suatu metode analisis untuk mempelajari eksistensi sebagai wadah 

mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer; 

(2)pendekatan Ekologi (Ecological Approach) merupakan pendekatan ekologi 

lebih fokus pada manusia dan kegiatan manusia dalam kaitanya dengan 

lingkungan biotik, abiotik, social, ekonomi, dan budaya, dan (3)pendekatan 

Kompleks Wilayah (Regional Complex Approach) merupakan pendekatan ini 

adalah integrasi dari kedua pendekatan di atas.  

Jika kita mengkaji kerusakan lingkungan di suatu wilayah maka kita akan 

mencari penyebabnya, proses, serta dampaknya pada wilayah lain. 

Pendekatan ini melibatkan beberapa aktivitas yang perlu dilakukan yaitu 

kompleks wilayah, pewilayahan, dan klasifikasi. 

Fenomena yang terdapat dalam artikel dari cuplikan berita berikut 

menggambarkan bahwa seorang geograf akan mengkaji fenomena geosfer 

melalui pendekatan yang sesuai, sehingga dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan akibat bencana alam, misalnya bencana akibat erupsi Gunung 

Bromo. Permasalahan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan keruangan 

yang sangat berkaitan dengan kondisi fisik yaitu struktur, proses, dan pola. 
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Lima Kabupaten di Jatim Siaga Hadapi Erupsi Gunung Bromo 
Rabu, 16 Desember 2015 - 09:48 WIB  

 
Gambar 8 . Gunung Meletus 

SindoNews 
PVMBG belum dapat memprediksi apakah Bromo akan memiliki potensi 
letusan yang lebih besar, seperti yang terjadi pada tahun 2010. 
Hidayatullah.com—Sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur; Malang, 
Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang terus mempersiapkan diri dan 
meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi erupsi Gunung 
Bromo, yang dalam beberapa hari ini menunjukkan peningkatan aktifitas. 
Kepala Pusat Data, Informasi & Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho 
membeberkan, pihaknya terus mematangkan rencana tersebut. “Rambu-
rambu evakuasi sudah dipasang, jalur-jalur evakuasi (titik kumpul) telah 
disiapkan, kemudian mendirikan posko di kecamatan Sumber dan 
Sukapura, kata Sutopo, Senin (15/12/2015) kemarin. 
Menurut Sutopo, masalah infrastruktur  untuk jalur evakuasi masih 
menjadi kendala terbesar dalam persiapan ini. “Jika ada peningkatan 
erupsi Gunung Bromo, jalur yang ada masih belum memadai”. 
Untuk mengantisipasi potensi letusan besar Gunung Bromo, BNPB juga 
menyiapkan dana siap pakai Rp. 2,5 Milyar. BNPB juga terus 
mengupayakan perbaikan jaring komunikasi di wilayah – wilayah 
terdampak. 
Meski belum ada pengungsian warga, namun BNPB tetap menghimbau 
warga untuk menjauhi radius 12km dari pusat erupsi.  Wisatawan sendiri 
masih diperbolehkan untuk berkunjung ke Gunung Bromo, namun 
dengan memperhatikan informasi peringatan dari petugas. “Belum ada 
pengungsian, namun warga kami himbau untuk berada jauh 12 km dari 
pusat erupsi,” tambah Sutopo. 
Sejauh ini erupsi Gunung Bromo masih menimbulkan dampak turunnya 
abu vulkanik di sekitar daerah terdampak tergantung arah angin. Erupsi 
gunung di Jawa Timur tersebut juga telah melumpuhkan aktifitas 
penerbangan di Malang Jawa Timur. 
Menurut sutopo, PVMBG belum dapat memprediksi lebih lanjut, apakah 
Gunung Bromo akan memiliki potensi letusan yang lebih besar, seperti 
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yang terjadi pada tahun 2010. “Erupsi gunnug bromo ini kecil, tapi terus 
menerus”. ujarnya.* 
Reporter: Anton R. dan Editor: Cholis Akbar. 
 

 

Berdasarkan artkel di atas dapat dikaji kondisi fisik gunung Bromo, Struktur 

wilayah Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang sebagai tempat gunung 

Bromo berada. Kemudian terkait dengan pola yaitu pola letusan yang terjadi 

selama beberapa tahun . 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh analisis soal-soal Ujian Nasional untuk mata pelajaran 

Geografi pada materi pengetahuan dasar geografi pada Kompetensi Dasar 3.1 

memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

SOAL UJIAN NASIONAL TAHUN 2017/2018 

No Soal 

1 Fenomena geografi: 

(1) kebakaran hutan menyebabkan kabut asap; 

(2) terbentuk stalaktit dan stalagmit di Gua Tabuhan, Pacitan; 

(3) kerja sama indonesia dalam ASEAN; 

(4) terjadi abrasi di Pantai Parangtritis 

(5) kegiatan jual beli di Pasar Tanah Abang 

Aspek fisik dalam kajian geografi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 (C2) 

Indikator yang 
bersesuaian 

 
Mengidentifikasi contoh aspek   geografi dalam 
kehidupan 

Diketahui 
 

Contoh-contoh fenomena terkait  aspek   geografi dalam 
kehidupan 

Ditanyakan  Contoh fenomena yang termasuk aspek fisik 

Materi yang 
dibutuhkan 

 

 
Aspek geografi 
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No Soal 

2 Kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata dan 
lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan 
wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. 

Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah …. 

A. prinsip korologi 

B. prinsip deskripsi 

C. prinsip interelasi 

D. prinsip distribusi 

E. prinsip asosiasi 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Mengidentifikasi contoh penerapan prinsip geografi 
dalam kehidupan sehari-hari 

Diketahui 
: 

Sebaran sumberdaya alam di wilayah Indonesia bagian 
barat dan Indonesia bagian timur 

Ditanyakan 
: 

Prinsip geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena 
tersebut 

Materi yang 
dibutuhkan : Prinsip geografi 
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No Soal 

3 Mayoritas penduduk di daerah pantai utara Jawa bermata pencaharian 
nelayan sedangkan di daerah pegunungan penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani. 

Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah …. 

A. konsep pola 

B. konsep jarak 

C. konsep morfologi 

D. konsep aglomerasi 

E. konsep diferensiasi 

Identifikasi 

Level Kognitif : L2 (C3) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
Mengidentifikasi contoh penerapan konsep esensial  
geografi dalam kehidupan sehari-hari 

Diketahui 
: 

Mata pencaharian penduduk di pantai dan di 
pegunungan 

Ditanyakan 
: 

Konsep esensial geografi yang cocok untuk mengkaji 
fenomena tersebut 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Konsep esensial geografi 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang diuraikan berikut ini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan materi Hakikat Geografi. Bahan pembelajaran dikembangkan 

dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan dengan fasilitasi pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Aktivitas pembelajaran berikut ini adalah unit 1 yang terdiri atas 4 aktivitas 

pembelajaran. Pada unit ini, setiap aktitivitas pembelajaran akan disertai 

dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk mendampingi pembelajaran 

yang dirancang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi/HOTS yang 

menjadi tuntutan keterampilan abad 21, berbasis literasi, dan 

menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter utama Penguatan Pendidikan 

Karakter. Harapannya, dengan melaksanakan serangkaian aktivitas 

pembelajaran di berikut ini diharapkan peserta didik dapat memperoleh 

pemahaman dan pengalaman belajar mengenai “Hakikat Geografi”. 

Aktivitas 1 

Pembelajaran hakikat geografi untuk submateri aspek geografi dan ruang 

lingkup geografi diarahkan untuk mempelajari   gejala-gejala di permukaan  

bumi  secara keseluruhan dengan memperhatikan  karakteristik tiap-tiap  

gejala  secara  teliti   dalam  hubungannya dengan  interaksi dan integrasi  

keruangan.  

Sebagai materi yang dipelajari di awal tahun pertama peserta didik masuk 

Sekolah Menengah Atas di kelas X, maka Saudara perlu menyampaikan bahwa 
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geografi akan dipelajari secara tersendiri, tidak dibelajarkan secara tematik 

atau terpadu seperti di SD dan SMP. 

Kompetensi Dasar 

3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan 

Tujuan Aktivitas 1 

Melalui penggunaan model temuan atau Discovery Learning, diskusi, dan 

penugasan,  peserta didik dapat menjelaskan aspek geografi dan ruang lingkup 

geografi,  serta penerapannya  dalam kehidupan sehari-hari.  

Indikator 

3.1.1 Menjelaskan pengertian geografi 
3.1.2 Menjelaskan aspek geografi 
3.1.3 Mengidentifikasi ruang lingkup geografi 
3.1.9 Memberikan contoh aspek geografi 
3.1.10 Memberikan contoh ruang lingkup   geografi  
4.1.1 Mengumpulkan data/informasi tentang contoh fenomena geosfer 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari  
 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  3 x 45  menit. 

 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

 

Berikut langkah-langkah kegiatan pada aktivitas 1, peserta didik akan 

mempelajari ruang lingkup kajian geografi, obyek studi geografi, dan 

penerapannya dalam kehidupan. 
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Kegiatan Aktivitas 1 

1. Saudara akan menggali pendapat peserta didik (brain storming) tentang 

pengertian geografi yang sudah mereka pelajari secara tematik/terpadu di 

jenjang sekolah sebelumnya. Memperkenalkan beberapa pengertian 

geografi menurut pakar. Kemudian membimbing mereka untuk 

merumuskan pengertian geografi yang disepakati pada Seminar dan 

Lokakarya di Semarang Tahun 1988 sebagai pengertian geografi yang 

disepakati untuk diajarkan di sekolah Indonesia.  

2. Setelah peserta didik menguasai pengertian geografi, lakukan fasilitasi 

pembelajaran dengan aktivitas model Discovery Learning dan penugasan 

untuk mencapai kemampuan menjelaskan aspek geografi sebagai berikut. 

Tahap Pemberian Stimulasi (Stimulation): 

a. Peserta didik mengamati lingkungan teras kelas atau halaman sekolah. 

b. Identifikasi obyek-obyek apa saja yang terdapat di sana, 

Tahap Perumusan Masalah (Problem Statement):  

a. Peserta didik membuat beberapa pertanyaan dari obyek-obyek yang 

berhasil diidentifikasi 

b. Merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya, yaitu apa saja ruang 

lingkup geografi itu dan contoh-contohnya dalam kehidupan?  

Tahap Penggalian dan Pemrosesan Data (Data Collection and 

Processing):  

a. Hasil identifikasi obyek-obyek yang ada di teras kelas atau sekolah 

kemudian diklasifikasi berdasarkan aspeknya, yaitu aspek fisik dan 

sosial. 

b. Bandingkan aspek mana yang paling dominan. Mintalah peserta didik 

menyampaikan alasannya. 

Tahap Vrifikasi Data (Data Verification):  

Peserta didik mengecek dan menguji kembali data yang telah diolah dengan 

melakukan pengamatan gambar untuk mengidentifikasi obyek-obyek yang 
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terdapat dalam gambar dan membandingkannya dengan  hasil pengamatan 

(Gunakan LKPD 1). 

Tahap Menyimpulkan (Generalization): 

Peserta didik menyimpulkan hasil temuan bahwa ruang lingkup geografi 

mencakup aspek fisik dan sosial (Gunakan LKPD 1). 

3. Selanjutnya Saudara menyampaikan informasi dan tanya jawab tentang 

ruang lingkup geografi menggunakan powerpoint. 

4. Memfasilitasi peserta didik menyelesaikan lanjutan LKPD 1 untuk 

mencapai kemampuan mengenai ruang lingkup geografi.  
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Aktivitas 2 

Pembelajaran hakikat geografi untuk sub materi konsep esensial geografi 

diarahkan untuk mempelajari   gejala-gejala   di   permukaan   bumi   secara 

keseluruhan dengan  memperhatikan  karakteristik tiap-tiap  gejala  secara  

teliti   dalam  hubungannya dengan  interaksi dan integrasi  keruangan.  

Kompetensi Dasar 

3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan 

Tujuan Aktivitas 2 

Melalui penggunaan model Make a match, diskusi, dan penugasan, peserta 

didik dapat menjelaskan dan menerapkan konsep esensial geografi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator: 

3.1.4 Menjelaskan konsep esensial geografi 

3.1.11 Mengidentifikasi contoh penerapan konsep esensial geografi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.1.15 Menganalisis fenomena geosfer yang sesuai dengan konsep esensial 

geografi 

4.1.3   Mengelompokkan data/informasi tentang contoh fenomena geosfer 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep 

esensial geografi. 

 
Estimasi waktu:  
Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  3 x 45  menit. 

Bahan dan Alat: 
1. LCD Proyektor 
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2. Artikel atau berita-berita yang ada dalam koran /internet tentang 

fenomena geosfer 

3. Bahan Tayang (Powerpoint) 

4. Kartu pembelajaran make a match  

5. Kotak (box) untuk kartu-kartu 

6. Bintang penghargaan dari kertas/sticky Notes 

7. LKPD 

Pada aktivitas 2, peserta didik akan membahas konsep esensial  geografi, 

contoh fenomena geosfer yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, 

kemudian menggolongkannya ke dalam konsep  esensial geografi. 

 

Kegiatan Aktivitas 2 

1. Saudara meminta peserta didik melakukan literasi baca selama 10 menit 

tentang materi konsep esensial geografi. 

2. Kemudian membimbing peserta didik untuk menguasai konsep esensial 

geografi melalui penyampaian informasi menggunakan tayangan 

(powerpoint) dan tanya jawab. 

4. Memfasilitasi peserta didik membaca artikel atau berita-berita yang ada 

dalam koran /internet tentang fenomena geosfer. 

3. berdiskusi kelompok untuk menunjukkan contoh penerapan konsep 

esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari (Gunakan LKPD 2). 

4. Memfasilitasi peserta diklat melakukan kegiatan mencari pasangan kartu 

dengan model make a match tentang 10 konsep esensial geografi dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.   

5. Saudara terlebih dahulu menyiapkan sebuah kotak dan 3 buah bintang 

penghargaan. 

6. Buat kartu-kartu pembelajaran sejumlah peserta didik yang terbagi 2 

bagian, yaitu: 

a. Sebagian bertuliskan konsep-konsep esensial geografi  
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b. Sebagian bertuliskan contoh-contoh penerapan konsep esensial geografi 

dalam kehidupan. 

7. Saudara perlu menjelaskan jalannya kegiatan mencari pasangan kartu 

kepada peserta didik sebagai berikut:  

a. Setiap peserta didik mengambil satu buah kartu secara acak yang 

terdapat dalam kotak.  

b. Baca tulisan dalam kartu tersebut, kemudian pikirkan pasangan kartu 

yang sesuai isi tulisan. Jika mendapatkan kartu bertuliskan konsep 

esensial geografi, maka carilah pasangannya pada teman lain yang 

kartunya berisi contoh penerapan konsep esensial geografi dalam 

kehidupan. Begitu pula sebaliknya. 

c. Jika berhasil menemukan pasangan kartu dengan tepat, maka segeralah 

berdiri di tempat yang telah ditetapkan guru yang bernama  “Zona 

Sukses” 

d. Bacalah isi kartu sesuai pasangannya dengan suara lantang agar 

terdengar oleh teman-teman lain dan guru. 

e. Tiga pasangan tercepat dan tepat menemukan pasangan kartu 

mendapatkan bintang penghargaan. 

8. Selanjutnya Saudara membimbing peserta didik merencanakan pembuatan 

kliping dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Tugas pembuatan kliping dilakukan secara  berkelompok.  

b. Pilih berita tentang fenomena geosfer yang berkaitan dengan konsep 

esensial geografi di koran/media masa lainnya.  

c. Pilih 2 berita untuk setiap Konsep esensial geografi.  

d. Tulis komentar di setiap konsep esensial geografi apakah isi berita 

tersebut terdapat juga di lingkungan sekitar tempat tinggal Kalian! 

e. Cermati kriteria penilaian kliping (rubrik) sebagai panduan dalam 

pembuatan.  
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Aktivitas 3 

Pembelajaran Hakikat Geografi submateri Pendekatan Geografi diarahkan 

untuk mempelajari   gejala-gejala   di   permukaan   bumi   secara keseluruhan 

dengan  memperhatikan  karakteristik tiap-tiap  gejala  secara  teliti   dalam  

hubungannya dengan  interaksi dan integrasi  keruangan.  

Kompetensi Dasar 

3.1 memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.1 menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan 

Tujuan Aktivitas 3 

Melalui kegiatan pembelajaran  

menggunakan model Jigsaw, diskusi, dan penugasan, peserta didik dapat 

menjelaskan prinsip dan obyek studi geografi, dan pendekatan geografi, serta 

memberikan contoh penerapannya  dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator 

3.1.5 Menjelaskan prinsip geografi 

3.1.6 Menjelaskan objek studi geografi  

3.1.7 Menjelaskan ilmu penunjang geografi. 

3.1.8 Menjelaskan pendekatan geografi 

3.1.12 Mengidentifikasi contoh penerapan prinsip geografi dalam kehidupan 

sehari-hari 

3.1.13 Membedakan obyek formal dengan obyek material dalam obyek studi 

geografi Mengidentifikasi ilmu-ilmu penunjang geografi. 

3.1.14 Mengidentifikasi contoh penerapan pendekatan geografi dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.1.3 Mengelompokkan data/informasi tentang contoh fenomena geosfer yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip geografi 

4.1.4 Mengelompokkan data/informasi tentang contoh fenomena geosfer yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pendekatan geografi. 
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4.1.6 Membuat tabel contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada fenomena 

geosfer dalam kehidupan sehari-hari. 

Estimasi waktu:  

Aktivitas pembelajaran  memerlukan waktu  3 x 45  menit. 

Bahan dan Alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. Artikel atau berita-berita yang ada dalam koran /internet tentang 

fenomena geosfer 

4. Kartu pembelajaran Jigsaw 

5. LKPD 

Berikut kegiatan pada aktivitas 3 untuk mempelajari submateri obyek studi 

geografi dan pendekatan geografi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Kegiatan Aktivitas 3. 

1. Membimbing peserta didik untuk mempelajari prinsip geografi, obyek 

studi geografi, pendekatan geografi dan contoh penerapannya melalui 

kegiatan membaca, penyampaian informasi menggunakan tayangan  

powerpoint dan tanya jawab. 

2. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi kelompok untuk menunjukkan 

contoh penerapan prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari (Gunakan 

LKPD 3). 

3. Memfasilitasi peserta didik berdiskusi kelompok untuk menunjukkan 

contoh penerapan obyek studi geografi dalam kehidupan sehari-hari 

(Gunakan LKPD 4). 

4. Setelah diskusi untuk menguasai prinsip dan obyek studi geografi beserta 

contohnya, Saudara akan membimbing peserta didik untuk berdikusi 

tentang pendekatan geografi dengan model jigsaw. 

5. Siapkan terlebih dahulu Kartu pembelajaran sejumlah kelompok yang 

berisi topik-topik yang Saudara dapat lihat di akhir LKPD 5. 
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6. Selanjutnya Saudara perlu menjelaskan jalannya diskusi dengan model 

Jigsaw kepada peserta didik sebagai berikut: 

a. Membentuk Kelompok Awal  

Setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Setiap kelompok menerima kartu 

pembelajaran yang berisi topik-topik untuk dibahas, yaitu: 

Topik 1:  Pendekatan Keruangan dan Penerapannya 

Topik 2:  Pendekatan Kelingkungan dan Penerapannya 

Topik 3:  Pendekatan Kewilayahan dan Penerapannya 

Setiap anggota dalam kelompok memilih satu topik sehingga dalam 

satu kelompok setiap anggota akan berbeda  topik (kelompok awal).  

b. Membentuk Kelompok Ahli 

Kemudian setiap anggota kelompok akan bergabung dengan anggota 

kelompok lain yang memilih topik yang sama sehingga membentuk 

kelompok baru (kelompok ahli). Dengan demikian terdapat kelompok 

ahli topik 1, ahli topik 2, dan ahli topik 3.  Selama di kelompok ahli 

berdiskusi sesuai topik masing-masing. Setiap anggota kelompok ahli 

mencatat semua hasil diskusinya. 

c. Kembali Ke Kelompok Awal 

Selanjutnya masing-masing anggota kelompok ahli kembali ke 

kelompok awal yang terdiri atas 3 anggota dengan 3 topik yang 

berbeda. Setiap anggota kelompok saling melaporkan hasil diskusinya 

selama di kelompok ahli.   

d. Presentasi kelas dilakukan secara acak karena semua peserta didik 

telah memiliki informasi yang sama. 

7. Membimbing peserta didik secara berkelompok merencanakan membuat 

tulisan dalam bentuk makalah tentang Hakikat Geografi menggunakan 

hasil-hasil dari LKPD 1 s.d. 4 dan dapat dilengkapi dengan peta, tabel, grafik, 

atau gambar. 

8. Sampaikan kriteria penilaian (rubrik) untuk tulisan yang akan dibuat. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1. Ruang Lingkup Geografi 

 
LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 1 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Judul   : Aspek dan Ruang Lingkup Geografi 
Tujuan  : Menjelaskan ruang lingkup geografi 
 
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dalam  kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

berikut dengan kerjasama yang baik serta  rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas! 

Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang aspek geografi dan 

ruang lingkup geografi. 
2. Identifikasi gambar-gambar berikut dan klasifikasi fenomena tersebut 

berdasarkan aspek geografi.  

Gambar Fenomena 
Geosfer 

Ruang Lingkup Geografi 

Aspek Fisik Aspek Sosial 

 
 
 
 
 
 
Sumber: http://anekatempatwisata.com/10-danau-
terindah-di-indonesia-yang-wajib-dikunjungi/ 

  

 
Sumber: 
https://surabaya.bisnis.com/read/2018
1121/532/861925/pasar-tradisional-
malang-distandardisasi-sni# 
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Sumber: 
http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2163/
Di-Kebun-Sayur-Organik-Ngampel-Pembeli-Bisa-
Petik-Sendiri 

  

 

 
Simpulan: 
Ruang lingkup geografi mencakup aspek fisik dengan contoh dalam 
kehidupan: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Ruang lingkup geografi mencakup aspek sosial dengan contoh 
dalam kehidupan: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 
3. Cermati gambar fenomena banjir berikut.  
4. Untuk menerapkan ruang lingkup geografi maka analisis fenomena 

manusia, fenomena alam, serta persebaran dan interaksinya dalam ruang.   
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena tersebut, buat enam 

pertanyaan pokok dan jawabannya dengan menggunakan kata tanya 
what, where, when, why, who, dan how (5W 1H). 

 
 

 
Sumber: https://www.moneysmart.id/city-car-saat-menghadapi-

jalan-banjir/ 
 

https://www.moneysmart.id/city-car-saat-menghadapi-jalan-banjir/
https://www.moneysmart.id/city-car-saat-menghadapi-jalan-banjir/
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5W1H Pertanyaan Jawaban 

What  

 

 

 

 

Where  

 

 

 

 

When  

 

 

 

 

 

Why 

 

 

 

 

 

 

Who 

 

 

 

 

 

 

How 
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LKPD 2. Konsep Esensial Geografi 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  2 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Judul   : Konsep Esensial Geografi 
Tujuan  : Menjelaskan dan menerapkan konsep esensial 

geografi  
 dalam kehidupan sehari-hari 

 
Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang tinggi! 
2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan tugas! 
Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang konsep esensial geografi. 
2. Tuliskan secara singkat dengan kalimat sendiri tentang konsep esensial 

geografi berikut: 
Letak 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………………………
…… 
Jarak 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………… 
Keterjangkauan 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Morfologi 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Pola 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
Aglomerasi 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………… 
Nilai kegunaan 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
Interaksi dan Interdependensi 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………….  
Differensiasi Area 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………  
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Keterkaitan ruang 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...………  
 

3. Identifikasi contoh fenomena geosfer yang terjadi dalam kehidupan sehari-
hari yang berkaitan dengan konsep esensial geografi! Tuangkan dalam 
format berikut! 
 

No. Konsep Esensial Geografi Contoh Fenomena Geosfer 
1.   

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

5.   

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

7.   

 

 

 

 

8.   

 

 

 

 

9.   

 

 

 

 

10.   
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4. Baca dengan cermat bacaan berikut.  
 

 
Sumber:https://myidheanet.blogspot.com/2015/04/aglomerasi-industri.html 

 
Pemusatan industri di suatu kawasan tertentu lebih bertujuan agar 
pengelolaanya dapat optimal. Hal itu disebabkan karena adanya persaingan 
industri yang semakin hebat dan semakin banyak. 
Di pusat industri tersebut dilaksanakan berbagai bentuk efisiensi sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas hasil industri dan mutu produksi. 
Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri seperti kontrol dalam 
hubungan tenaga kerja, bahan baku, dan pemasaran. 
Saat ini, upaya pemusatan industri tersebut untuk menyongsong dan 
mempersiapkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang dimulai 
tahun 2020. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan 
pemerataan lokasi industri sesuai dengan jumlah secara tepat dan berdaya 
guna, serta menyediakan fasilitas kegiatan industri yang berwawasan 
lingkungan. 
 
Berdasarkan bacaan tersebut, lakukan analisis sehingga dapat menentukan 
konsep esensial geografi apa yang dapat digunakan dalam mengkaji 
fenomena tersebut! Berikan alasannya! 
 
Konsep esensial geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena 
tersebut adalah: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Alasannya: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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LKPD 3. Prinsip Geografi 

 

LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  3 
 
Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Judul   : Prinsip  Geografi 
Tujuan  : Mengidentifikasi prinsip  geografi 

 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah dalam  kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta  rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas! 

Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang prinsip geografi. 
2. Identifikasi contoh fenomena geosfer yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari, kemudian kelompokkan ke dalam prinsip geografi dengan 
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai. Gunakan 
format berikut untuk menyelesaikan tugas. 
 

No 
Contoh Fenomena 

Geosfer 

Prinsip Geografi 

Distribusi Interelasi Deskripsi Korologi 
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3 Baca dengan cermat bacaan berikut! 
 

PERSEBARAN SUMBER DAYA ALAM 
 

Sumber: 
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/11/03/362921/tambang_timah_ilegal_beroperasi_di_sinar_pagi/ 

 

Keberadaan sumber daya minyak bumi tidak di semua tempat wilayah 
Indonesia dapat dijumpai. Oleh karena itu eksplorasi sumber daya alam 
tersebut terdapat di Cepu (Jawa Tengah), Wonokromo (Jawa Timur), 
Kepulauan Natuna (Riau), Sorolangun (Jambi), dan Babo (Papua). 
Sementara eksplorasi tambang timah di lokasi penghasil yaitu di Pulau 
Belitung (Bangka Belitung), Bakinang dan Dabo (Pulau Singkep-Riau), 
yang menjadi sumber daya unggulan daerah tersebut. 

 
Analisis dan tentukan prinsip geografi  apa yang digunakan untuk 
mengkaji fenomena tersebut serta jelaskan alasannya!  
Prinsip geografi yang digunakan untuk mengkaji  fenomena di atas 
adalah Prinsip ……………………………………………………………………………… 
Alasannya: …………………………………………………………………………………… 
 

 

  

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/11/03/362921/tambang_timah_ilegal_beroperasi_di_sinar_pagi/
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LKPD 4. Obyek Studi Geografi  

 
LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD)  4 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Judul   : Obyek Studi Geografi 
Tujuan  : Menjelaskan obyek studi geografi 

 
Petunjuk: 
3. Diskusikanlah dalam  kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

berikut dengan kerjasama yang baik serta  rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 

4. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas! 

Tugas: 
3. Baca bahan bacaan/materi dengan cermat tentang obyek studi geografi 

dan prinsip geografi. 
4. Identifikasi contoh fenomena geosfer yang ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari, kemudian golongkan ke dalam objek material geografi dan 
aspek geografi. 
 

No. Contoh Fenomena Geosfer Objek Material 
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LKPD 5. Pendekatan Geografi  

 
LEMBAR KEGIATAN PERSERTA DIDIK (LKPD) 4 

Mata Pelajaran : Geografi 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Judul   : Pendekatan Geografi 
Tujuan  : Menjelaskan dan menerapkan pendekatan geografi  

 dalam kehidupan sehari-hari 
 

Petunjuk: 
1. Diskusikanlah dengan kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 

berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang tinggi! 
2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 

tugas! 

 
Tugas: 
1. Baca bahan bacaan/materi berupa artikel tentang pendekatan 

geografi dalam buku/internet dengan cermat. 
2. Tuliskan secara singkat dengan kalimat sendiri tentang pendekatan 

geografi. 
Pendekatan Keruangan: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Pendekatan Kelingkungan: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Pendekatan Kewilayahan: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Baca bahan bacaan/materi berupa artikel atau berita-berita 
tentang fenomena geosfer dalam koran/internet dengan cermat. 

4. Identifikasi contoh fenomena geosfer yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari yang berkaitan dengan pendekatan geografi! 
 
No. Contoh Fenomena Geosfer Pendekatan  

Geografi 
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Berikut Kartu berisi topik yang dapat dipilih untuk diskusi dengan 
model jigsaw pada langkah Tim Ahli. 
 

TOPIK DISKUSI 1 
SLUM AREA 

 
Sumber: http://www.indonesiamatters.com/8700/urbanization-slums/ 

 
Slum area rawan terjadi tindak kriminal akibat banyaknya pendatang dari 
daerah sekitar bermigrasi yang mencari pekerjaan di kota besar. Kondisinya 
relatif kumuh, tidak beraturan, dihuni oleh orang-orang yang memiliki penghasilan 
sangat rendah. Di Jakarta dan sekitarnya banyak terdapat daerah slum baik di tengah 
maupun pinggiran kota.  
 
Tugas: 
1. Diskusikan permasalahan slum area di atas menggunakan pendekatan 

kewilayahan! 
2. Gunakan panduan analisis kewilayahan berikut selama diskusi: 

a. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan antara karakteristik 
wilayah yang ditinggalkan dengan yang dikunjungi oleh para 
penduduk pendatang slum area? 

b. Bagaimana perbedaan dan persamaan wilayah terjadi? 
c. Adakah kemungkinan para pendatang slum area untuk memanfaatkan 

dari sifat perbedaan dan persamaan tersebut? 
d. Kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah 

yang ditinggalkan dengan Pemerintah daerah yang didatangi? 
e. Bagaimana tata guna tanah di wilayah tersebut? 
f. Buat rekomendasi untuk memperbaiki kondisi slum area tersebut! 

 
Jika telah menyelesaikan tugas di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa  pendekatan kewilayahan menitikberatkan pada kajian 

persamaan maupun perbedaan karakteristik wilayah 
serta hubungan di antara keduanya. 
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TOPIK DISKUSI 2 
GEMPA TEKTONIK BANJARNEGARA 

 
Sumber: ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/aww/18. 

https://tirto.id/gempa-tektonik-banjarnegara-cH7k. 

 

Gempa tekntonik berkekuatan 4.4 SR dengan kedalaman 4 kilometer, 
telah mengguncang Desa Kasinoman, Kalibening, Kabupaten 
Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu siang (19/4/2018). Menurut 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa yang 
terjadi di Bajarnegara tersebut merupakan gempa dangkal yang tidak 
menimbulkan tsunami namun merusak karena pusat gempa berada di 
darat. Ratusan rumah penduduk ambruk dan beberapa fasilitas umum 
rusak. Sebanyak 180 personel tim gabungan dikerahkan ke lokasi untuk 
mengevakuasi korban gempa. BNPM mencatat korban luka saat ini ada 
21 orang yang sebagian besar akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan 
2 orang meninggal.  
Editor: Hafitz Maulana: https://tirto.id/gempa-tektonik-banjarnegara-cH7k.  
 
Tugas: 
1. Diskusikan permasalahan gempa tektonik di atas menggunakan 

pendekatan keruangan! 
2. Gunakan panduan analisis keruangan berikut selama diskusi: 

a. Apa masalah yang menurut berita di atas? 
b. Di mana peristiwa itu terjadi? 
c. Bagaimana kondisinya daerah tersebut? 
d. Bagaimana pola penyebarannya? 
e. Berapa lama atau sejak kapan? 
f. Bagaimana proses terjadinya? 
g. Bagaimana cara pemecahannya? 

 
Jika telah menyelesaikan tugas di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  kajian menggunakan pendekatan 
keruangan menitikberatkan pada  

aspek fisik dengan memperhatikan struktur, pola, dan proses. 
 

 

https://tirto.id/gempa-tektonik-banjarnegara-cH7k
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TOPIK DISKUSI 3 

LONGSOR  SUKABUMI 

 

 
Sumber: 

https://www.ayobandung.com/read/2019/01/01/42626/longsor-sukabumi-41-orang-masih-hilang 

 
SUKABUMI, AYOBANDUNG.COM--Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat 41 warga korban tanah longsor di 
Kampung Garehong, Dusun Cimapag, Desa Sinarresmi, Kecamatan Cisolok, 
belum ditemukan. "Hingga pencarian yang dilakukan sampai pagi ini belum ada 
informasi terkait keberadaan 41 warga Desa Sinarresmi, Kecamatan Cisolok, 
yang merupakan korban bencana, namun diharapkan tidak terjadi sesuatu 
kepada mereka," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Sukabumi, Selasa 
(1/1). Ia mengatakan medan yang berat dan kekhawatiran akan kemungkinan 
terjadinya tanah longsor susulan membuat petugas menunda pencarian 
sementara sampai hari mulai terang. Namun pemerintah kabupaten 
menurunkan 11 personel tim pencarian dan pertolongan untuk melanjutkan 
pencarian warga korban longsor. 
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman 
mengatakan pencarian masih dilanjutkan oleh 11 orang dari TNI, Polri, BPBD 
Kabupaten Sukabumi dan relawan. "Kami fokus pencarian korban yang belum 
ditemukan, selain itu mengungsikan korban selamat ke tempat yang lebih aman 
sementara untuk korban luka sudah dibawa ke rumah sakit," katanya. Menurut 
data sementara pemerintah, bencana tanah longsor di kampung itu 
menyebabkan 30 rumah yang dihuni 32 keluarga rusak berat. Data pemerintah 
kabupaten menyebutkan korban yang selamat dari bencana itu 60 orang, 
semenjata jumlah korban yang meninggal dunia dua orang dan korban yang 
terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit empat orang 
Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Longsor Sukabumi: 41 Orang Masih Hilang, pada 
URL https://www.ayobandung.com/read/2019/01/01/42626/longsor-sukabumi-41-orang-masih-hilang 
Penulis: Andres Fatubun dan editor : Andres Fatubun 

 
Tugas: 
1. Diskusikan permasalahan longsor di atas menggunakan pendekatan 

kelingkungan! 
2. Gunakan panduan analisis kelingkungan berikut selama diskusi: 

a. Apakah terjadi dampak lingkungan? 
b. Dari mana sumber dampak berasal? 
c. Seberapa besar ukuran dampaknya? 

https://www.ayobandung.com/read/2019/01/01/42626/longsor-sukabumi-41-orang-masih-hilang
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d. Dimana dampak tersebut berlangsung? 
e. Mengapa dampak lingkungan itu terjadi? 
f. Siapa yang bertanggungjawab? 
g. Bagaimana cara penanggulangannya? 

 
 

Jika Kalian telah menyelesaikan tugas di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa  kajian menggunakan pendekatan 
kelingkungan menitikberatkan pada interaksi manusia 
dengan lingkungan. Adanya intervensi manusia tersebut 

berdampak positif maupun negatif. 
 

 
5. Buat makalah secara individu tentang Konsep Dasar Geografi yang 

bahannya dapat digunakan dari hasil menyelesaikan tugas pada LKPD 
1, LKPD 2, dan LKPD 3. Makalah dapat memuat peta, tabel, grafik, atau 
gambar untuk mendeskripsikan informasi di dalam makalah. Gunakan 
sistematika penulisan makalah yang benar! 
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C. Bahan Bacaan 

1. Ruang Lingkup Geografi 

Kata geografi berasal  dari geo=bumi, dan graphein=mencitra. Ungkapan itu 

pertama kali disitir oleh Eratosthenes yang mengemukakan kata “geografika”. 

Kata itu berakar dari geo=bumi dan graphika=lukisan atau tulisan. Jadi  kata 

geographika dalam bahasa Yunani, berarti lukisan tentang bumi atau tulisan 

tentang bumi. Istilah geografi juga dikenal dalam berbagai bahasa, seperti 

geography (Inggris), geographie (Prancis), die geographie/die erdkunde 

(Jerman), geografie/aardrijkskunde (Belanda) dan geographike (Yunani).  

Berkaitan dengan kemajuan itu, konsep geografi juga mengalami 

penyempurnaan Ekblaw dan Mulkerne mengemukakan bahwa geografi 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannnya, 

mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian 

yang kita gunakan, rumah yang kita huni dan tempat rekreasi yang kita 

nikmati.  

Bintarto (1977) mengemukakan, bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan 

yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan 

penduduk serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha 

mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

Hasil Seminar Semarang (1988) menyepakati rumusan, bahwa geografi adalah 

ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan 

sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. 

Aspek geografi meliputi: 

a. Geografi fisik  

Geografi fisik merupakan gejala fisik di permukaan bumi. Gejala fisik itu 

terdiri atas tanah, air, udara dengan segala prosesnya. Bidang kajian  dalam 

geografi fisik adalah gejala alamiah di permukaan bumi yang menjadi 
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lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu keberadaan cabang ilmu ini 

tidak dapat dipisahkan dengan manusia.   

b. Geografi Manusia  

Geografi manusia obyek kajiannya keruangan manusia. Aspek-aspek yang 

dikaji dalam cabang ini termaasuk kependudukan, aktivitas manusia yang 

meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial dan aktivitas 

budayanya. Dalam melakukan  studi aspek kemanusiaan, geografi manusia 

terbagi dalam cabang-cabang geografi  penduduk, geografi ekonomi, 

geografi politik, geografi permukiman dan geografi sosial. 

Pokok-pokok ruang lingkup geografi menurut Rhoads Murphey (1966) dalam 

bukunya The Scope ~ Geography adalah sebagai berikut. 

a. Persebaran dan keterkaitan antara penduduk di permukaan bumi dan 

aspek-aspek keruangan, serta usaha manusia untuk memanfaatkannya. 

b. Interelasi antara manusia dan lingkungan fisik merupakan bagian dari studi 

perbedaan wilayah. 

c. Kerangka wilayah dan analisis wilayah secara khusus. 

2. Konsep Esensial Geografi 

Konsep merupakan pengertian yang menunjuk pada sesuatu. Konsep esensial 

suatu bidang ilmu merupakan pengertian-pengertian untuk mengungkapan 

atau menggambaran corak abstrak fenomena esensial dari obyek material 

bidang kajian  suatu ilmu. Oleh karena itu konsep dasar merupakan elemen 

yang penting dalam memahami fenomena yang terjadi.  

Dalam geografi dikenali sejumlah konsep esensial. Menurut Whiple ada lima 

konsep esensial, sedangkan menurut menurut J. Warman ada lima belas 

konsep esensial. 

Dengan menggunakan konsep-konsep tersebut dapat diungkapkan berbagai 

gejala dan berbagai masalah  yang terjadi di lingkungan sekitar kita. 

Penggunaan konsep itu akan memudahkan  pemahaman terhadap  sebab 
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akibat, hubungan, fungsi, proses terjadinya gejala  dan masalah sehari-hari. 

Selanjutnya  dari kenyataan itu dikembangkan menjadi satu abstraksi, disusun 

model-model  atau teori berkaitan  dengan gejala, masalah dan fakta yang 

dihadapi. Jika ada satu masalah  dapat dicoba disusun  model alternatif 

pemecahannya. Sedangkan jika yang dihadapi  suatu kenyaan kehidupan yang 

perlu ditingkatkan  tarapnya, maka dapat disusun  model dan pola 

pengembangan  kehidupan itu. Dari  berbagai  konsep itu dapat  disusun suatu  

kaidah yang tingkatnya tinggi dan berlaku secara umum  yang disebut 

generalisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, maka 

ditetapkan sepuluh konsep esensial geografi yang disepakati untuk 

dibelajarkan di sekolah, yaitu: 

a. Letak 

b. Jarak 

c. Keterjangkauan 

d. Morfologi 

e. Pola 

f. Aglomerasi 

g. Nilai kegunaan 

h. Interaksi dan Interdependensi 

i. Differensiasi Area 

j. Keterkaitan ruang 

3. Prinsip Geografi 

Prinsip merupakan dasar yang digunakan sebagai landasan dalam 

menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang terjadi. Prinsip juga berfungsi 

sebagai pegangan/pedoman dasar dalam memahami fenomena itu. Dengan 

prinsip yang dimiliki, gejala atau permasalahan yang terjadi secara umum 
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dapat dijelaskan dan dipahami karakteristik yang dimilikinya dan keterkaitan 

dengan fenomena atau permasalahan lain.  

Setiap bidang ilmu memiliki prinsip sendiri-sendiri. Ada kemungkinan satu 

atau beberapa prinsip bidang ilmu itu memiliki kesamaan dengan prinsip 

bidang ilmu yang lain, tetapi juga ada kemungkinan berbeda sama sekali. 

Dalam bidang geografi dikenali sejumlah prinsip, yaitu: prinsip penyebaran, 

prinsip interelasi, prinsip deskripsi dan prinsip korologi.  

a. Prinsip Penyebaran  

Dalam prinsip ini fenomena atau masalah alam dan manusia tersebar di 

permukaan bumi. Penyebaran fenomena atau permasalahan itu tidak 

merata. Fenomena sumber air tentu tidak dijumpai di semua tempat. 

Demikian pula permasalahan pencemaran air juga tidak dijumpai disemua 

sungai atau laut. 

b. Prinsip Interelasi 

Fenomena atau permaalahan alam dan manusia saling terjadi keterkaitan 

antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Keterkaitan itu dapat 

terjadi antara aspek fenomena alam dengan aspek fenomena alam lain, 

atau fenomena aspek manusia dengan aspek fenomena manusia. 

Fenomena banjir yang terjadi di wilayah hilir terjadi karena kerusakan 

hutan di bagian hulu. Kerusakan hutan alam itu dapat terjadi karena 

perilaku menusia. Perilaku manusia yang demikian terjadi karena 

kesadaran terhadap fungsi hutan yang rendah.  

c. Prinsip Deskripsi 

Fenomena alam dan manusia memiliki saling keterkaitan. Keterkaitan 

antara aspek alam (lingkungan) dan aspek manusia itu dapat 

dideskripsikan. Pendiskripsian itu melalui fakta, gejala dan masalah, 

sebab-akibat, secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bantuan peta, 

grafik, diagram, dll. 

d. Prinsip Korologi 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 54 

Prinsip korologi merupakan prinsip keterpaduan antara prinsip 

penyebaran, interelasi dan deskripsi. Fenomena atau masalah alam dan 

manusia dikaji penyebarannya, interelasinya, dan interaksinya dalam satu 

ruang. Kondisi ruang itu  akan memberikan corak pada kesatuan gejala, 

kesatuan fungsi dan kesatuan bentuk. 

4. Obyek Studi Geografi 

Setiap disiplin ilmu memilki obyek yang menjadi bidang kajiannya. Obyek 

bidang ilmu tersebut berupa obyek material dan obyek formal. Obyek material 

berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, sedangkan obyek formal 

berkaitan dengan pendekatan (cara pandang) yang digunakan dalam 

menganalisis substansi (obyek material) tersebut.   

Pada obyek material, antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu yang 

lain dapat memiliki substansi obyek yang sama atau hampir sama.Obyek 

material ilmu geografi adalah fenomena geosfer yang meliputi litosfer, 

hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Obyek materal itu juga menjadi 

bidang kajian bagi disiplin ilmu lain, seperti geologi, hidrologi, biologi, fisika, 

kimia, dan disiplin ilmu lain. Sebagai contoh obyek material tanah atau batuan. 

Obyek itu juga menjadi bidang kajian bagi geologi, agronomi, fisika, dan kimia.  

Oleh karena itu untuk membedakan disiplin ilmu yang satu dengan disiplin 

ilmu yang lain dapat dilakukan dengan menelaah obyek formalnya. Obyek 

formal geografi berupa pendekatan (cara pandang) yang digunakan dalam 

memahami obyek material. Dalam konteks itu geografi memilki pendekatan 

spesifik yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Pendekatan spesifik itu 

dikenal dengan pendekatan keruangan (spatial approach). Selain pendekatan  

keruangan tersebut dalam geografi juga dikenali adanya pendekatan 

kelingkungan (ecological approach), dan pendekatan kompleks wilayah 

(regional complex approach). 
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5. Ilmu Penunjang dan Keterampilan Geografi 

a. Ilmu Penunjang Geografi 

Objek material geografi begitu luas. Untuk memperlajari objek materialnya, 

para ahli geografi membutuhkan bantuan atau kajian dari disiplin ilmu lain. 

Berikut ini akan kita bahas beberapa ilmu-ilmu penunjang geografi: 

1) Geologi 

Ilmu tentang bumi yang mengkaji batuan, bentuk, atau struktur dan 

hubungan antar batuan serta proses terjadinya. 

2) Geomorfologi 

Ilmu yang  mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi, terutama 

mengenai proses, genesis, litologi (karakteristik fisik dari batuan). 

Bentuk lahan, hubungan timbal balik. 

3) Meteorologi 

Ilmu yang mempelajari tentang udara, cuaca, suhu, angin, awan, curah 

hujan, radiasi matahari. 

4) Hidrologi 

Ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan pergerakan air di bumi, 

baik diatas maupun di bawah permukaan bumi. 

5) Klimatologi 

Ilmu yang mempelajari tentang iklim dan kondisi rata-rata cuaca. 

6) Antropologi 

Ilmu yang mempelajari tentang manusia dari keanekaragaman fisik 

serta kebudayaan. 

7) Ekonomi 

Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat 

mengalokasikan berbagai sumberdaya (alam, manusia, modal, energi, 

lingkungan, dan teknologi) yang jumlahnya terbatas 

8) Demografi 

Ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. 
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b. Keterampilan Geografi 

Memperlajari suatu ilmu tentunya memiliki manfaat bagi kehidupan kita. 

Oleh sebab itu, tujuan mata pelajaran geografi di tingkat SMA/MA adalah 

sebagai berikut: 

1) Pada aspek pengetahuan kalian akan diajak untuk mengembangkan 

konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan 

proses-prosesnya. Selain itu, kita juga akan diajak mempelajari 

pengetahuan tentang sumber daya alam, peluang, dan keterbatasannya 

untuk dimanfaatkan. 

2) Pada aspek keterampilan kalian akan diajak agar mampu mengamati 

keterampilan fisik, lingkungan social, dan lingkungan binaan. Hal itu 

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat data, dan informasi 

yang berkaitan dengan aspek keruangan. Selanjutnya kalian akan 

dilatih agar mampu menganalisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-

hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. 

3) Pembentukan aspek pengetahuan dan sikap tentunya akan 

memperngaruhi sikap anda. Melalui materi dan keterampilan geografi 

diharapkan kalian memiliki kesadaran terhadap perubahan fenomena 

geografi yang terjadi dilingkungan sekitar. Selain itu, kalian diharapkan 

memiliki sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas 

lingkungan hidup. 

Menurut Momon Sudarma, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh 

seseorang yang belajar geografi adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan observasi atau mengamati fenomena geosfer. Hal ini 

karena geografi merupakan ilmu empiric yang mengutamakan prinsip 

observasi dalam menemukan dan mengkontruksikan informasi 

2) Keterampilan deskriptif adalah kemampuan menjelaskan fenomena 

geosfer yang ada di muka bumi. Setiap fenomena dijelaskan secara detil 

dan optimal, sehingga orang yang membaca seolah-olah melihat 

fenomena alam itu secara langsung. 
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3) Klasifikasi adalah kemampuan mengelompokkan. Misalnya, mana yang 

disebut lahan pertanian, lahan perindustrian, dan lahan permukiman. 

Kemampuan mengelompokkan ini, akan menjadi bahan untuk analisis 

selanjutnya terkait dengan interaksi antar fenomena geosfer. 

4) Keterampilan pemetaan. Kelompok-kelompok fenomena geosfer itu 

sudah tentu digambarkan dalam konteks lingkungan hidupnya. Karena 

berada pada konteks lingkungan, maka diapun akan menempati ruang. 

Oleh karena itu, seorang geograf dituntun untuk mampu memetakan 

sebaran (distribution) dari fenomena-fenomena geosfer. 

5) Analisis relasional-rasional. Akhir dari keterampilan geografi yaitu 

mampu melakukan analisis keterkaitan satu komponen dengan 

komponen lain, kaitannya dengan lingkungan terkait. Geograf adalah 

seorang yang berupaya memahami, fenomena manusia kaitannya 

dengan kondisi lingkungan yang ada. 

6. Pendekatan Geografi 

Geografi merupakan  pengetahuan yang mempelajarai fenomena geosfer 

dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks 

wilayah. Berdasarkan definisi geografi tersebut ada dua hal penting yang perlu 

dipahami, yaitu obyek studi geografi dan pendekatan geografi. Obyek studi 

geografi adalah fenomena geosfere yang meliputi  litosfer, hidrosfer, biosfer, 

atmosfer dan antrophosfer.  

Mendasarkan pada obyek material ini, geografi belum dapat menunjukan 

entitas sebagai salah satu cabang disiplin ilmu. Sebab, disiplin ilmu lain juga 

memiliki obyek yang sama. Perbedaan geografi dengan disiplin ilmu lain 

terletak pada pendekatannya.  Sejalan dengan hal itu Hagget (1983)  

mengemukakan tiga pendekatan, yaitu (1) pendekatan keruangan, (2) 

pendekatan kelingkungan, dan (3) pendekatan kompleks wilayah. 
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a. Pendekatan Keruangan. 

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau  kerangka 

analisis yang menekankan pada eksistensi ruang. Eksisitensi ruang dalam 

perspektif geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola 

(spatial pattern), dan proses (spatial processes) (Yunus, 1997).  

Dalam konteks fenomena keruangan terdapat perbedaan kenampakan 

struktur, pola dan proses. Struktur keruangan  berkenaan dengan elemen-

elemen penbentuk ruang. Elemen-elemen tersebut dapat disimpulkan 

dalam tiga bentuk utama, yaitu: (1) kenampakan titik  (point features), (2) 

kenampakan garis (line features), dan (3)  kenampakan bidang (areal 

features).  

Kerangka kerja analisis  pendekatan keruangan bertitik tolak pada  

permasalahan susunan elemen-elemen pembentuk ruang.  Dalam  analisis 

itu dilakukan dengan  menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1) What? Struktur ruang apa itu? 

2) Where? Dimana struktur ruang tesebut berada? 

3) When? Kapan struktur ruang tersebut terbentuk sperti itu? 

4) Why? Mengapa struktur ruang terbentuk seperti itu? 

5) How? Bagaimana  proses terbentukknya struktur seperti itu? 

Pola keruangan  berkenaan dengan distribusi  elemen-elemen pembentuk 

ruang. Penyebaran fenomena titik, garis, dan areal  memiliki kedudukan 

sendiri-sendiri, baik secara implisit maupun eksplisit (Coffey, 1989). 

Beberapa contoh seperti cluster pattern, random pattern,  regular pattern,  

dan cluster  linier pattern untuk kenampakan-kenampakan titik dapat 

diidentifikasi (Whynne-Hammond, 1985; Yunus, 1989).  

Agihan kenampakan areal (bidang)  dapat berupa kenampakan yang 

memanjang  (linier/axial/ribon); kenampakan seperti kipas  (fan-shape 

pattern), kenampakan membulat (rounded pattern), empat persegi 

panjang  (rectangular pattern), kenampakan gurita (octopus shape 

pattern), kenampakan bintang (star shape pattern), dan beberapa 
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gabungan dari beberapa yang ada. Keenam bentuk pertanyaan geografi  

dimuka selalu  disertakan dalam  setiap analisisnya. 

Proses keruangan  berkenaan dengan perubahan  elemen-elemen 

pembentuk ruang. Analisis perubahan keruangan  selalu terkait dengan  

dengan dimensi kewaktuan (temporal dimension). Dalam hal ini minimal  

harus ada dua titik  waktu yang digunakan  sebagai dasar  analisis 

terhadap fenomena yang dipelajari.  

 

b. Pendekatan Kelingkungan  

Dalam pendekatan  ini  penekanannya bukan lagi pada eksistensi  ruang, 

namun pada keterkaitan  antara fenomena geosfera  tertentu  dengan 

varaibel lingkungan  yang ada. Dalam pendekatan kelingkungan, kerangka 

analisisnya tidak mengkaitkan hubungan  antara makluk hidup dengan  

lingkungan alam saja,  tetapi  harus pula  dikaitkan dengan  (1) fenomena 

yang didalamnya terliput fenomena alam beserta relik fisik tindakan 

manusia. (2)  perilaku manusia yang  meliputi perkembangan ide-ide  dan 

nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. 

Dalam sistematika Kirk ditunjukkan ruang lingkup lingkungan geografi 

sebagai berikut. Lingkungan geografi memiliki dua aspek,  yaitu  

lingkungan perilaku (behavior environment) dan lingkungan fenomena 

(phenomena environment). Lingkungan  perilaku mencakup dua aspek, 

yaitu pengembangan nilai dan gagasan, dan kesadaran lingkungan. Ada 

dua aspek penting dalam  pengembangan  nilai dan gagasan geografi, yaitu  

lingkungan budaya  gagasan-gagasan geografi, dan  proses sosial ekonomi 

dan  perubahan nilai-nilai  lingkungan. Dalam kesadaran lingkungan  yang 

penting  adalah perubahan pengetahuan  lingkungan alam manusianya.  

Lingkungan fenomena mencakup dua aspek, yaitu   relik fisik  tindakan 

manusia dan fenomena alam.  Relic fisik tindakan manusia mencakup  

penempatan urutan lingkungan dan  manusia sebagai agen perubahan 
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lingkungan. Fenomena lingkungan mencakup produk dan proses organik 

termasuk  penduduk dan  produk dan proses anorganik.  

Studi mandalam  mengenai interelasi antara fenomena-fenomena geosfer 

tertentu pada wilayah formal dengan variabel lingkungan inilah  yang 

kemudian diangap  sebagai ciri khas pada  pendekatan kelingkungan. 

Keenam pertanyaan geografi tersebut selalu menyertai setiap bentuk 

analisis geografi. Sistematika tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

c. Pendekatan Kompleks Wilayah 

Permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tidak hanya melibatkan 

elemen di wilayah itu. Permasalahan itu terkait dengan elemen di wilayah 

lain, sehingga keterkaitan antar wilayah tidak dapat dihindarkan. Selain 

itu, setiap masalah tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Faktor 

determinannya bersifat kompleks. Oleh karena itu ada kebutuhan 

memberikan analisis yang kompleks itu untuk memecahkan 

permasalahan secara lebih luas dan kompleks pula. 

Untuk menghadapi permasalahan seperti itu, salah satu alternatif dengan 

menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan itu merupakan 

kombinasi antara pendekatan yang pertama dan pendekatan yang kedua. 

Oleh karena sorotan  wilayahnya sebagai  obyek bersifat multivariate, 

maka kajian bersifat  hirisontal  dan  vertikal. Kajian horisontal  

merupakan analisis yang menekankan pada keruangan, sedangkan kajian 

yang bersifat vertikal menekankan pada aspek kelingkungan. Adanya 

perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain  telah 

menciptakan hubungan fungsional  antara unit-unit wilayah  sehingga 

tercipta suatu wilayah, sistem yang kompleks sifatnya dan pengkajiannya 

membutuhkan  pendekatan yang multivariate juga.  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Contoh Soal Ujian Sekolah Tahun 2017/2018 

1. Fenomena geografi: 

(1) kebakaran hutan menyebabkan kabut asap; 

(2) terbentuk stalaktit dan stalagmite di Gua Tabuhan, Pacitan; 

(3) kerja sama indonesia dalam ASEAN; 

(4) terjadi abrasi di Pantai Parangtritis; 

(5) kegiatan jual beli di Pasar Tanah Abang; 

Aspek fisik dalam kajian geografi terdapat pada angka …. 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Jawaban benar : D 

Pembahasan: 

Pertanyaan dalam soal di atas termasuk soal dengan kemampuan 

berpikir pada level 2 yaitu kemampuan menerapkan(C3),  ruang 

lingkup kajian geografi melalui kegiatan menentukan aspek fisik atau 

aspek sosial dari beberapa fenomena geografi yang disajikan. 

Diketahui bahwa aspek fisik merupakan gejala fisik di permukaan 

bumi yang terdiri atas tanah, air, udara dengan segala prosesnya. 

Bidang kajian  dalam geografi fisik adalah gejala alamiah di 

permukaan bumi yang menjadi lingkungan hidup manusia.  
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Berdasarkan soal di atas, maka: (1) kebakaran hutan menyebabkan 

kabut asap; (2) terbentuk stalaktit dan stalagmite di Gua Tabuhan, 

Pacitan; dan (4) terjadi abrasi di Pantai Parangtritis  

merupakan aspek fisik. 

 

2. Prioritas pemerintah pusat saat ini adalah menggalakka program Tol Laut dan 

dilakukan atas filosofi negara kepulauan. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. 

Pendekatan yang cocok untuk mengkaji fenomena tersebut adalah …. 

a. spasial 

b. ekologi 

c. keruangan 

d. kelingkungan 

e. kompleks wilayah 

Jawaban benar : E 

Pembahasan: 

 

Pertanyaan dalam soal di atas termasuk soal dengan kemampuan 

berpikir pada level 2 yaitu kemampuan menerapkan melalui 

kegiatan menentukan (C3),  pendekatan geografi daei beberapa 

fenomena geografi. 

Pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara 

pendekatan keruangan  dan pendekatan kelingkungan. Oleh 

karena sorotan  wilayahnya sebagai  obyek bersifat multivariate, 

maka kajian bersifat  hirisontal  dan  vertikal. Kajian horisontal  

merupakan analisis yang menekankan pada keruangan, sedangkan 

kajian yang bersifat vertikal menekankan pada aspek 

kelingkungan. 

Permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tidak hanya 

melibatkan elemen di wilayah itu. Permasalahan itu terkait dengan 

elemen di wilayah lain, sehingga keterkaitan antar wilayah tidak 
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dapat dihindarkan. Selain itu, setiap masalah tidak disebabkan 

oleh faktor tunggal. Faktor determinannya bersifat kompleks. Oleh 

karena itu ada kebutuhan memberikan analisis yang kompleks itu 

untuk memecahkan permasalahan secara lebih luas dan kompleks 

pula. 

Mengacu pada pernyataan soal: program Tol Laut dan dilakukan atas 

filosofi negara kepulauan. Merupakan informasi yang terkait dengan 

karakteristik wilayah yang dibahas. Selanjutnya pernyataan: program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah 

di Indonesia menunjukkan persamaan tindakan dengan membangun 

lebih dari satu wilayah. 

 

3. Kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata dan 

lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan 

wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. 

Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah …. 

A. prinsip korologi 

B. prinsip deskripsi 

C. prinsip interelasi 

D. prinsip distribusi 

E. prinsip asosiasi 

Jawaban benar : D 

Pembahasan: 

 

Pertanyaan dalam soal di atas termasuk soal dengan kemampuan 

berpikir pada level 2 yaitu kemampuan menerapkan melalui 

kegiatan menentukan (C3),  prinsip geografi dari beberapa 

fenomena geografi. 
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Prinsip geografi adalah prinsip penyebaran. Dalam kehidupan 

sehari-hari dapat kita temui, dimana penyebaran fenomena atau 

permasalahan itu tidak merata. Hal itu disebabkan antara lain 

faktor kondisi geologis, tempat, iklim.  

 

Pernyataan pada soal: Kandungan minyak bumi dan gas di wilayah 

Indonesia tidak merata merupakan kondisi yang terkait distribusi 

atau penyebaran obyek/fenomena. Demikian juga pernyataan soal 

untuk: wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung 

bahan mineral. Pernyataan tersebut mengindikasi bahwa 

jumlahnya sumber daya alam tersebut tidak merata. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-

Higher Order Thinking Skills) peserta didik adalah soal-soal yang menguji 

kemampuan kognitif peserta didik 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 

 

4. Mayoritas penduduk di daerah pantai utara Jawa bermata pencaharian nelayan 

sedangkan di daerah pegunungan penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani. 

Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah …. 

A. konsep pola 

B. konsep jarak 

C. konsep morfologi 

D. konsep aglomerasi  

E. konsep diferensiasi area 

 

Jawaban benar : E 

Pembahasan: 

 

Pertanyaan dalam soal di atas termasuk soal dengan kemampuan 

berpikir pada level 2 yaitu kemampuan menerapkan melalui kegiatan 

menentukan (C3)  konsep esensial geografi dari beberapa fenomena 

geografi. 

Konsep diferensiasi area merupakan konsep geografi yang 

membandingkan antara dua wilayah guna menunjukkan adanya 

perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain karena pada tiap-

tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing.  

Pernyataan dalam soal menunjukkan 2 wilayah yang berbeda, yaitu 

daerah pantai dan daerah pegunungan dengan karakteristiknya masing-

masing sehingga mempengaruhi jenis mata pencaharian. 
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baru (novel situation) yang tidak familiar. 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. Di bawah 

ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS. 

KISI-KISI UJIAN NASIONAL  (UN) 

Jenis Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Alokasi Waktu  : 120 menit  

Jumlah Soal  : 1 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Tabel 3. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional 

No. 
Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.1 memahami 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan terapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Pengetahua
n dasar 
geografi 

Konsep 
esensial 
geografi 

Disajikan 
fenomena 
geosfer, 
peserta didik  
dapat 
menganalisis 
penerapan 
konsep 
esensial 
geografi.  
 

1 L3/C4 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.1 memahami 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan terapannya 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Perhatikan informasi berikut. 

Gejala 1:Rumah-rumah penduduk mayoritas dibangun 

menyesuaikan kondisi alam misalnya sepanjang  

sungai dan jalan raya sehingga dapat melangsungkan 

kehidupannya.  

Gejala 2:Industri-industri dibangun di kawasan industri 

tertentu dalam rangka efektivitas dan efisiensi 

kegiatan produksi dan kemudahan pemasaran 

sehingga menekan biaya produksi. 

 

Konsep esensial geografi yang muncul pada gejala 1 dan 2 

adalah … karena … 

A. Gejala 1: Pola dan Gejala 2: Aglomerasi karena gejala 1 

bersifat fisik dan gejala 2 bersifat sosial/budaya 

B. Gejala 1: Pola dan Gejala 2: differensiasi area karena gejala 1 

bersifat sosial/ budaya dan gejala 2 bersifat fisik 

C. Gejala 1: differensiasi area  dan Gejala 2: Aglomerasi karena 

gejala 1 bersifat fisik dan gejala 2 bersifat sosial/budaya  

D. Gejala 1: Morfologi dan Gejala 2: Nilai kegunaan karena 

gejala 1 bersifat bersifat sosial dan gejala 2 bersifat budaya 

E. Gejala 1: Morfologi dan Gejala 2: pola karena gejala 1 

bersifat bersifat budaya dan gejala 2 bersifat sosial 

LINGKUP 
MATERI 
Pengetahuan 

dasar geografi 
 

MATERI 

Pendekatan 
geografi 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
fenomena 
geosfer, peserta 
didik  dapat 
menganalisis 
penerapan 
konsep esensial 
geografi.  
 

 

  

√ 
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KISI-KISI UJIAN NASIONAL  (UN) 

Jenis Sekolah  : SMA 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Alokasi Waktu  : 120 menit  

Jumlah Soal  : 1 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

 

Tabel 4. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional 

No. 
Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.1 memahami 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan terapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Pengetahua
n dasar 
geografi 

Konsep 
esensial 
geografi 
 

Disajikan 
fenomena 
geosfer, 
peserta didik  
dapat 
menganalisis 
penerapan 
konsep 
esensial 
geografi.  
 

2 L3/C4 Uraian 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  
3.1 
memahami 
pengetahuan 
dasar geografi 
dan 
terapannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

Lingkup 
Materi: 
Pengetahuan 
dasar geografi 

 

Nomor 
Soal 

2 

 
 
 

Kunci 
Jawaban 

 

 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan informasi berikut. 

Gejala 1:Rumah-rumah penduduk mayoritas dibangun 

menyesuaikan kondisi alam misalnya sepanjang  

sungai dan jalan raya sehingga dapat 

melangsungkan kehidupannya.  

Gejala 2:Industri-industri dibangun di kawasan industri 

tertentu dalam rangka efektivitas dan efisiensi 

kegiatan produksi dan kemudahan pemasaran 

sehingga menekan biaya produksi. 

Pertanyaan: 

Konsep esensial geografi apakah yang muncul pada gejala 1 

dan 2? Jelaskan alasannya! 

 

Kunci Jawaban: 

Gejala 1 Konsep Pola dan Gejala 2 Konsep aglomerasi  

Alasannya, Gejala 1 dipengaruhi oleh faktor fisik, dalam hal 

ini penyesuaian manusia terhadap kondisi alam. Sedangkan 

Gejala 2 dipengaruhi oleh faktor sosial atau sosial budaya  

dalam hal ini manusia menembangkan efisiensi dan 

efektivitas agar yang mengarah kepada  kepentingan 

ekonomi. 

  

  

√   
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1. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Jenis Sekolah  : SD Negeri 

Kelas   : VI 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

No. 
Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.9 Menelusu
ri tuturan 
dan 
tindakan 
tokoh 
serta 
pencerita
an penulis 
dalam 
teks fiksi 

Membaca 
Sastra 
 

Teks Fiksi Disajikan 
cerita 
tanpa 
judul, 
peserta 
didik 
dapat 
menentuk
an makna 
tersirat 
yang ada 
pada 
cerita 

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SD Kurikulum : 2013 

Kelas :  VI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Bahasa Indonesia Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.9 
Menelusuri 
tuturan dan 
tindakan 
tokoh serta 
penceritaan 
penulis dalam 
teks fiksi 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Bacalah cerita berikut! 
Matahari memancarkan sinarnya yang amat menyengat. Terik 
matahari yang panas membuat Mimit bermalas-malasan. (Mimit 
adalah nama semut rangrang). Saat itu, ia berjalan mondar-mandir 
ke sana dan ke mari, namun sebenarnya ia punya tujuan yang sudah 
pasti. Mimit mencari makanan dengan bantuan daya ciumnya yang 
hebat. 
Ibu Mimit “Hati-hati Mimit. Ada got yang airnya sangat deras di 
sekitar sini”. Mimit tidak mendengarkan peringatan ibunya. 
Upsss ....Mimit meloncat menjangkau makanan yang nampak lezat 
di pinggir got. 
Hmmm lezat nian potongan roti ini. Perut terasa penuh. Langkah 
kaki Mimit mundur dan plung ..... 
Mimit terbawa arus air got. Ia raih akar di dinding got untuk 
berpegangan. 
Upss ... berhasil namun kaki terbawa arus dan tak ada pijakan. 
“Tolong….tolong !”teriak Mimit. 
Tata, Kakak Mimit mendengar teriakan Mimit. Ketika melihat 
adiknya bergelantungan di atas arus deras, Tata lari ke rumah 
memanggil saudara-saudaranya untuk menolong Mimit. 
“Cici, Kiki, Sasa, Rara ...ayo kita bersama-sama menolong Mimit. 
Bergegas mereka menuju got tempat Mimit bergelantungan.Tata 
mengulurkan tangannya ke arah Mimit, saudara-saudara yang lain 
memegang kaki Tata menahan jangan sampai ikut terjatuh. 
Satu ...dua...tiga ....uhh akhirnya Mimit tertolong ditarik oleh 
keempat kakaknya bersamasama. 
Mimit kedinginan dan menyimpan rasa penyesalan yang dalam 
karena tidak 
memperhatikan peringatan ibunya. 

 

Tata mengajak saudara-saudaranya untuk menolong Mimit karena 

…. 

a. takut ikut terjatuh tanpa bantuan saudara-saudaranya 

b. Mimit Nampak ketakutan hampir hanyut terbawa arus 

c. dinding got terlalu licin sehingga Mimit terpeleset 

d. mimit sudah hampir terhanyut dibawa arus air got 

LINGKUP 
MATERI 
Membaca 

Sastra 
 

MATERI 

Teks Fiksi 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
cerita tanpa 
judul, peserta 
didik dapat 
menentukan 
makna 
tersirat yang 
ada pada 
cerita 

 
 
 
 
 

  

√   
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2. Mata Pelajaran Matematika 

Jenis Sekolah  : SD Negeri 

Kelas   : IV 

Mata Pelajaran  : Matematika 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.9 Menjelaskan 
dan menentukan 
keliling dan luas 
persegi, persegi 
panjang, dan 
segitiga, serta 
hubungan 
pangkat dua 
dengan akar 
pangkat dua 

Geometri 
dan 
pengukuran 

Keliling dan 
luas bangun 
datar 

Disajikan 
pemasalahan 
sehari-hari 
yang 
berkaitan 
dengan 
keliling 
bangun datar 
dan ada 
hubungannya 
dengan luas, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
ukuran 
bangun datar 
sesuai syarat-
syarat 
tertentu 

1 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SD Kurikulum : 2013 

Kelas :  IV Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Matematika Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.9 Menjelaskan 
dan menentukan 
keliling dan luas 
persegi, persegi 
panjang, dan 
segitiga, serta 
hubungan 
pangkat dua 
dengan akar 
pangkat dua 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Pak Reisky memiliki pekarangan rumah yang luas. Dia ingin 

menanam sayuran di pekarangan rumahnya dengan 

menggunakan kotak tanaman seperti pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang bahan kotak yang tersedia 22 meter. Buatlah 5 ukuran 

panjang dan lebar kotak yang mungkin dibuat oleh Pak Reisky 

dengan ukuran panjang dan lebar bilangan bulat! Berapa ukuran 

panjang dan lebar kotak agar menghasilkan sayuran yang paling 

banyak? 

 

LINGKUP 
MATERI 
Geometri dan 

pengukuran 
 

MATERI 

Keliling dan luas 
bangun datar 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
pemasalahan 
sehari-hari yang 
berkaitan 
dengan keliling 
bangun datar 
dan ada 
hubungannya 
dengan luas, 
peserta didik 
dapat 
menentukan 
ukuran bangun 
datar sesuai 
syarat-syarat 
tertentu 

 

√   
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan 

pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher Order 

Thinking Skills (HOTS)) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan nanti 

dapat bersaing dengan negara lain. Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka 

membantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi 

pada Higher-Order Thinking Skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran 

berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari 

permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta 

didik.  

Unit pembelajaran materi Hakikat Geografi dalam hal ini dijabarkan ke dalam 

beberapa submateri atau unit pembelajaran. Pada submateri atau unit 

pembelajaran Hakikat Geografi terdiri atas kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas 

pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode 

yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga 

dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik 

yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut 

dapat terlihat apabila Saudara mampu: 

1. Mengembangkan unit/unit pembelajaran mata pelajaran Geografi  di 

Sekolah Menengah Atas yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan 

dan tingkat perkembangan peserta didik. 

2. Merancang proses pembelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas 

dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada 

keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. 

3. Memperbaiki proses pembelajaran Geografi di Sekolah Menengah Atas 

yang selama ini masih banyak menggunakan metode konvensional 

menjadi pola pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21 

(kompetensi 4C) 

4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target kompetensi 

dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang semestinya 

harus dikuasai oleh peserta didik. 

5. Proses pembelajaran Geografi diarahkan membahas berbagai 

permasalahan kontektual nyata dari fenomena geografi  yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran geografi di Sekolah 

menjadi lebih bermakna. 
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PENDAHULUAN 

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru 

untuk memahami topik Mitigasi dan Adaptasi Bencana. Melalui pembahasan 

materi yang terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan 

untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan 

dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi 

kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk 

guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara 

mengajarkannya, maka pada unit ini memuat materi kelas XI pada  KD 3.7 

yakni; menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 

kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Upaya pencapaian KD 

tersebut dijabarkan melalui  target kompetensi dan indikator pencapaian 

kompetensi serta bahan bacaan tentang aplikasi materi mitigasi dan adaptasi 

bencana.  

Pada unit ini memuat soal UN selama tiga tahun terakhir yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis. Deskripsi alternatif 

dalam  aktivitas pembelajaran maupun pada lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) yang disusun dapat digunakan oleh guru untuk memfasilitasi 

pembelajaran. Bahan bacaan yang disusun pada unit ini dapat dipelajari oleh 

guru, maupun peserta didik, dan dapat digunakan untuk mengembangkan 

soal HOTS.  

Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar 

guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam menganalisis 

jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan 
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pemanfaatan teknologi modern, sekaligus mendorong peserta didik 

mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Topik Mitigasi dan Adaptasi Bencana yang dikembangkan pada bahan bacaan 

terdiri atas subtopik Konsep kebencanaan dan Jenis bencana di Indonesia. 

Selain itu, unit ini dilengkapi dengan empat buah LKPD, yaitu 1) Jenis dan 

persebaran bencana di Indonesia; 2) Penyebab dan dampak bencana di 

Indonesia; 3) Siklus penanggulangan bencana; 4) Mitigasi bencana di 

lingkungan sekitar; dan 5) Partisipasi masayarakat dalam mitigasi bencana 

alam di Indonesia. LKPD dalam unit ini dikembangkan  secara aplikatif agar 

guru mudah mengimplementasikannya di kelas. 

 

 

  



 Unit Pembelajaran 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana 

 
 87 

KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI: 

Tabel 1. Matrik Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.7 Menganalisis jenis dan 
penanggulangan bencana 
alam melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan 
pemanfaatan teknologi 
modern 

3.7.1 Menganalisis jenis bencana 
alam melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan 
pemanfaatan teknologi 
modern 

3.7.2 Menganalisis 
penanggulangan bencana 
alam melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan 
pemanfaatan teknologi 
modern  

XI 

4.7 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi 
bencana wilayah 
setempat serta strategi 
mitigasi bencana 
berdasarkan peta 
tersebut 

4.7.1 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi 
bencana wilayah setempat  

4.7.2 Membuat strategi mitigasi 
bencana berdasarkan 
sketsa, denah, dan/atau 
peta tersebut  

XI 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Matrik Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

IPK Pendukung: 
3.7.1. Menunjukan lokasi yang 

pernah mengalami bencana 
alam  

3.7.2. Menjelaskan macam-macam 
bencana alam  

3.7.3. Mengklasifikasi jenis bencana 
alam  

3.7.4. Mengidentifikasi siklus 
penanggulangan bencana  

3.7.5. Menjelaskan siklus 
penanggulangan bencana  

3.7.6. Mengurutkan langkah 
penanggulangan bencana alam 

IPK Pendukung: 

4.7.1. Menyalin sketsa, denah, dan/atau 
peta potensi bencana di wilayah 
setempat 

4.7.2. Melengkapi sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi bencana di 
wilayah setempat dengan 
keterangan yang diperlukan 

 
 

IPK Kunci: 
3.7.7. Menganalisis jenis bencana 

alam melalui edukasi, kearifan 
lokal, dan pemanfaatan 
teknologi modern 

3.7.8. Menganalisis penanggulangan 
bencana alam melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan 
pemanfaatan teknologi 
modern 

IPK Kunci: 
4.7.3. Membuat sketsa, denah, dan/atau 

peta potensi bencana wilayah 
setempat  

4.7.4. Membuat strategi mitigasi 
bencana berdasarkan sketsa, 
denah, dan/atau peta tersebut  

IPK Pengayaan: 
3.7.9. Membandingkan upaya 

penanggulangan bencana yang 
lebih efektif 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Negara Rawan Bencana  

Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng litosfer; 

EuroAsia, HindiaAustralia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng di dunia saat ini 

masih terus terjadi hingga berdampak pada kondisi di permukannya. 

Dampak yang ditimbulkan antara lain adalah terjadinya gempa bumi, dan 

letusan gunung berapi hingga berdampakpada terjadinya tsunami. Kondisi 

demikian menempatkan Indonesia sebagai bagian dari ring of fire. 

Berbagai macam bencana geologi senantiasa mengintai penduduk yang 

bermukim dalam rangkaian ring of fire, namun demikian tingkat kesadaran 

bangsa kita masih demikian rendah sehingga ketika terjadi bencana alam 

menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, bahkan 

mencapai ribuan jiwa. Berasarkan hal tersebut maka pendidikan 

kebencanaan sangat penting diberikan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia. 

Sebagai ilustrasi betapa negara kita senantiasa dibayangi bencana geologi 

tampak pada artikel berikut ini : 
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Gempa Bumi DI Sulawesi Tengah 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Rabu 

(3/10/2018) pukul 13.00, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa 

bermagnitudo 7,4 dan tsunami di Sulawesi Tengah meningkat menjadi 

1.407 orang. Korban meninggal tercatat dari berbagai wilayah, mulai dari 

Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, hingga Parigi Moutong.  

 

Gambar 1 Evakuasi korban reruntuhan di Hotel Roaroa, Palu, Sulawesi 
Tengah 

Sumber: https://tirto.id/bersakit-sakit-gempa-tsunami-dahulu-berasuransi-kemudian-
c3M8 

 

https://tirto.id/bersakit-sakit-gempa-tsunami-dahulu-berasuransi-kemudian-c3M8
https://tirto.id/bersakit-sakit-gempa-tsunami-dahulu-berasuransi-kemudian-c3M8


 Unit Pembelajaran 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana 

 
 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mereka kebanyakan tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa, 

ataupun terseret arus ketika tsunami. Dari jumlah tersebut, sebanyak 

519 korban telah dimakamkan di TPU Paboya. Selain korban meninggal, 

jumlah korban luka berat juga bertambah menjadi 2.459 jiwa. Sebanyak 

113 orang dilaporkan hilang, 152 orang tertimbun, dan 65.733 rumah 

rusak berat.  

Dilaporkan pula, 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami 

mengungsi di 141 titik. Jumlah tersebut masih sangat mungkin 

bertambah, lantaran tim SAR masih terus bergerak untuk melakukan 

proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban.   

Percepatan pemulihan infrastruktur juga terus dilakukan, meliputi 

jaringan listrik, pasokan BBM, dan jalan menuju ke daerah terdampak. 

"Jalur lintas Palu melalui Trans Sulawesi bagian tengah barat dan timur 

semuanya sudah bisa ditembus kendaraan, dan logistik terus disuplai," 

ujar Sutopo. Selain itu, penanganan pengungsi di 141 titik juga 

dilaporkan terus membaik, meskipun belum seluruh korban 

mendapatkan bantuan logistik secara maksimal. Sutopo mengatakan, 

bertambahnya jumlah personel dan alat berat dalam proses evakuasi, 

pencarian, dan penyelamatan korban, kian mempercepat proses 

penanganan.  

Artikel tersebut disarikan  dari : 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/04/07373091/update-

gempa-dan-tsunami-sulteng-dari-jumlah-korban-sampai-bantuan  

diakses pada 21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB 

 

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/04/07373091/update-gempa-dan-tsunami-sulteng-dari-jumlah-korban-sampai-bantuan
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/04/07373091/update-gempa-dan-tsunami-sulteng-dari-jumlah-korban-sampai-bantuan
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BNPB :  Mitigasi Bencana Masyarakat Indonesia Masih di Bawah 

Standar 

Tempo Media Group bersama Taman Impian Jaya Ancol 

menyelenggarakan forum diskusi ECO TALK dengan tema 'Amankah 

Jakarta dari Tsunami ?' 

Acara ini digagas atas dasar kekhawatiran akan kurang siaganya 

masyarakat Indonesia akan kebencanaan, terutama  

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesigapan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernadus Wisnu Widjadja, posisi 

Indonesia masih di bawah standar dalam soal mitigasi bencana. Itu 

berbeda jauh dengan negara lainnya. 

"Pendapat saya jika standarnya 60, maka masyarakat Indonesia kurang 

dari itu. Jika Jepang 80 atau 90," kata Bernadus di Ancol, Jakarta, Kamis 

(28/2/2019). 

Pernyataan itu muncul saat ditanya moderator terkait kuantifikasi 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. 

Bernadus menyandarkan pendapatnya pada penelitian yang pernah 

dilakukan di Mentawai pada 2014 setelah empat tahun tsunami 

menimpa daerah itu. Penelitiannya terkait kesiapsiagaan masyarakat 

Mentawai dalam menghadapi bencana. 

"Tidak mempunyai kesiap-siagaan pada saat saya teliti," ujarnya. 



 Unit Pembelajaran 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana 

 
 93 

  

Diskusi yang bertempat di Hall Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya 

Ancol, Jakarta itu membahas terkait mitigasi bencana untuk menekan 

risiko bencana di Indonesia. 

Selain itu, diskusi ini juga untuk membangun kesadaran tentang potensi 

dan risiko bencana, serta menemukan pendekatan dan solusi konstruktif 

untuk menghadapi kepanikan yang diakibatkan kurangnya pengetahuan 

tentang kebencanaan. 

 

Gambar 2 Daerah terdampak tsunami di Kampung Sumur Pesisir, Pandeglang, Banten.  
Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-

masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar 

 
Artikel  tersebut disarikan  dari : 

https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-

masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar 

diakses pada 22 Mei 2019 pukul 07.00 WIB 

 

https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar
https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar
https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar
https://www.liputan6.com/news/read/3906325/bnpb-mitigasi-bencana-masyarakat-indonesia-masih-di-bawah-standar
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal UN 2017 

No Soal 

1 Banjir di kota besar seperti Jakarta, bukan hanya akibat penggundulan 
hutan di hulu sungai, tetapi juga akibat pendangkalan sungai. Upaya untuk 
mengatasi permasalahan tersebut adalah ... 

A. larangan membuang sampah ke sungai 

B. relokasi permukiman di hulu sungai 

C. Penanaman pohon di sepanjang sungai 

D. Membuat sodetan sepanjang sungai 

E. Membuat bendungan sepanjang sungai 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian : 

3.7.8   Menganalisis penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan 
teknologi modern 

Diketahui 
: 

Banjir di kota besar seperti Jakarta, bukan hanya akibat 
penggundulan hutan di hulu sungai, tetapi juga akibat 
pendangkalan sungai. 

Ditanyakan 
: 

Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut  

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Siklus penanggulangan bencana 
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B. Soal UN 2017 

No Soal 

2 Pernyataan : 

(1) berlokasi di lereng yang landai; 

(2) keberadaan di sekitar garis pantai 

(3) berada pada pertemuan lempeng tektonik; 

(4) daerah aliran sungai; 

(5) relief didominasi fataran tinggi. 

Faktor-faktor potensial terjadi tsunami taerdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.7.3 Mengklasifikasi jenis bencana alam  

 

Diketahui 

: 

Pernyataan : 

(1) berlokasi di lereng yang landai; 

(2) keberadaan di sekitar garis pantai 

(3) berada pada pertemuan lempeng tektonik; 

(4) daerah aliran sungai; 

(5) relief didominasi fataran tinggi. 

Ditanyakan : Faktor-faktor potensial terjadi tsunami 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Jenis dan karakteristik bencana alam 
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C. Soal UN 2018 

No Soal 

3 Tindakan mitigasi preventif terhadap bencana gempa bumi adalah... . 

A. Memetakan daerah/kawasan rawan bencana 

B. Mengadakan pemulihan daerah pasca bencana 

C. Menyelamatkan penduduk saat terjadi bencana 

D. Menyediakan penampungan korban saat bencana 

E. Membuat rekonstruksi untuk penanggulangan bencana 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.7.4 Mengidentifikasi siklus penanggulangan bencana  
  

Diketahui : Siklus penanggulangan bencana 

Ditanyakan 
: 

Tindakan mitigasi preventif terhadap bencana gempa 
bumi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Siklus penanggulangan bencana alam 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Indonesia berada pada wilayah yang rawan terjadinya bencana. Oleh karena 

itu, pengetahuan mengenai bencana dan upaya meminimalisir resiko akibat  

bencana atau mitigasi mutlak diperlukan. Proses pembelajaran tentang 

mitigasi bencana dipelajari pada mata pelajaran Geografi kelas XI di semester 

genap.  

Alokasi waktu untuk mempelajari materi mitigasi bencana pada KD 3.7 yakni 

menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 

kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern ini adalah 3 pertemuan x 

4 JP.  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 

kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern serta Membuat sketsa, 

denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi 

mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut secara jujur, disiplin dan 

tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Pada pertemuan pertama mempelajari berbagai jenis bencana alam melalui 

edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pada 

pertemuankedua mempelajari upaya penanggulangan bencana alam melalui 

edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pada pertemuan 

terakhir peserta didik mengembangkan keterampilanya dengan membuat 

sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah setempat serta 

membuat strategi mitigasi bencana berdasarkan sketsa, denah, dan/atau peta 

tersebut 
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Aktivitas 1 

Pada aktivitas pembelajaran pertama mengkaji tentang berbagai macam 

bencana yang terjadi di permukaan bumi ini. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas dalam upaya pencapaian 

indikator yang telah dirumuskan, yakni: 

3.7.1. Menunjukan lokasi yang pernah mengalami bencana alam; 

3.7.2. Menjelaskan macam-macam bencana alam; 

3.7.3. Mengklasifikasi jenis bencana alam; 

3.7.7. Menganalisis jenis bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan 

pemanfaatan teknologi modern. 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

menunjukan lokasi yang pernah mengalami bencana alam; menjelaskan 

macam-macam bencana alam; mengklasifikasi jenis bencana alam; dan 

menganalisis jenis bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan 

pemanfaatan teknologi modern secara jujur, disiplin dan tanggung jawab 

sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Aktivitas yang dapat Saudara 

dilakukan antara lain adalah: 

1. Setelah dilakukan kegiatan pendahuluan, Saudara mengkondisikan agar 

peserta didik belajar kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang 

membahas wilayah dan pewilayahan berdasarkan LKPD yang telah 

disediakan.  
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2. Tiap kelompok menjelaskan bencana sesuai dengan kelompoknya 

berdasarkan LKPD yang telah disediakan. Materi yang akan dibahas tiap 

kelompok terdiri dari: 

Kelompok 1. Bencana gempa bumi 

Kelompok 2. Bencana tsunami 

Kelompok 3. Bencana letusan gunung api 

Kelompok 4. Bencana banjir 

Kelompok 5. Bencana longsor 

Kelompok 6. Bencana kekeringan 

Kelompok 7. Bencana angin puting beliung 

Kelompok 8. Bencana kebakaran  

Kelompok 9. Bencana kerusuhan 

3. Setelah kelompok terbentuk berikut pembagian tugasnya, Saudara 

lakukan bimbingan penyelidikan baik individu maupun kelompok agar 

peserta didik melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber seperti dari buku teks, internet, nara sumber 

dan sebagainya tentang berbagai jenis bencana alam. 

4. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan kemudian Saudara fasilitasi 

agar dibahas bersama anggota kelompok untuk memperoleh rumusan 

sesuai dengan permasalahan yang di bahas, yaitu tentang berbagai jenis 

bencana alam 

5. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan agar memperoleh 

tanggapan dari kelompok lain untuk menguatkan atau mengoreksi 

konsep tentang berbagai jenis bencana alam  

6. Setiap kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi untuk tentang 

tentang berbagai jenis bencana alam 
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7. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

Aktivitas 2 

Pada aktivitas pembelajaran kedua mengkaji tentang berbagai macam 

penanggulangan bencana alam baik melalui edukasi, kearifan lokal, dan 

pemanfaatan teknologi modern. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Saudara akan melakukan aktivitas dalam upaya pencapaian indikator yang 

telah dirumuskan, yakni: 

3.7.4. Mengidentifikasi siklus penanggulangan bencana  

3.7.5. Menjelaskan siklus penanggulangan bencana  

3.7.6. Mengurutkan langkah penanggulangan bencana alam  

3.7.8. Menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan 

lokal, dan pemanfaatan teknologi modern 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

mengidentifikasi siklus penanggulangan bencana, menjelaskan siklus 

penanggulangan bencana, mengurutkan langkah penanggulangan bencana 

alam dan menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 
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kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern secara jujur, disiplin dan 

tanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Aktivitas yang dapat Saudara 

dilakukan antara lain adalah: 

1. Setelah dilakukan kegiatan pendahuluan, Saudara mengkondisikan agar 

peserta didik belajar kelompok. Tiap kelompok beranggotakan 4-5 orang 

membahas mitigasi bencana berdasarkan LKPD yang telah disediakan. 

Pembentukan kelompok boleh menggunakan kelompok yang telah 

dibentuk pada pertemuan pertama maupun membentuk kelompok yang 

baru.  

 

2. Tiap kelompok menganalisis penanggulangan bencana sesuai dengan 

kelompoknya berdasarkan LKPD yang telah disediakan. Materi yang akan 

dibahas tiap kelompok terdiri dari: 

Kelompok 1. Mitigasi gempa bumi 

Kelompok 2. Mitigasi tsunami 

Kelompok 3. Mitigasi letusan gunung api 

Kelompok 4. Mitigasi longsor 

Kelompok 5. Mitigasi banjir 

Kelompok 6. Mitigasi kekeringan 

Kelompok 7. Mitigasi angin puting beliung 

Kelompok 8. Mitigasi kebakaran  

Kelompok 9. Mitigasi kerusuhan 

3. Setelah kelompok terbentuk berikut pembagian tugasnya, Saudara 

lakukan bimbingan penyelidikan baik individu maupun kelompok agar 

peserta didik melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber seperti dari buku teks, internet, nara sumber 

dan sebagainya tentang mitigasi bencana. 
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4. Data atau informasi yang sudah dikumpulkan kemudian Saudara fasilitasi 

agar dibahas bersama anggota kelompok untuk memperoleh rumusan 

sesuai dengan permasalahan yang di bahas, yaitu tentang mitigasi 

bencana. 

5. Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan agar memperoleh 

tanggapan dari kelompok lain untuk menguatkan atau mengoreksi 

konsep yang dibahas 

6. Setiap kelompok menarik kesimpulan dari hasil presentasi untuk tentang 

mitigasi bencana. 

7. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 

penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 

Aktivitas 3 

Setelah peserta didik mampu mengalisis berbagai jenis dan upaya 

penanggulangan bencana alam baik melalui edukasi, kearifan lokal, dan 

pemanfaatan teknologi modern, proses pembelajaran dilanjutkan pada 

pertemuan ke tiga dengan mengembangkan keterampilan agar peserta didik 

dapat membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah 

setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

dalam upaya pencapaian indikator yang telah dirumuskan, yakni: 

4.7.1. Menyalin sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana di wilayah 

setempat 
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4.7.2. Melengkapi sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana di wilayah 

setempat dengan keterangan yang diperlukan 

4.7.3. Membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana wilayah 

setempat  

4.7.4. Membuat strategi mitigasi bencana berdasarkan sketsa, denah, 

dan/atau peta tersebut 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk menuntaskan IPK tersebut adalah 4 x 

45 menit 

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah proses melakukan proses pembelajaran, Peserta didik mampu 

menyalin, melengkapi dan membuat sketsa, denah, dan/atau peta potensi 

bencana di wilayah setempat disertai strategi mitigasi bencana berdasarkan 

sketsa, denah, dan/atau peta tersebut secara jujur, disiplin dan tanggung 

jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya 

Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mencapai Indikator 

tersebut adalah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI). 

Aktivitas pembelajaran yang dapat Saudara lakukan antara lain: 

1. Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, Saudara dapat 

menggorganisasikan kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi topik 

topik pembelajaran yang akan dibahas, atau sebaliknya terlebih dahulu 

mengidentifikasi topik, baru kemudian mengorganisasikan siswa ke 

kelompok-kelompok  

2. Setelah peserta didik dibagi  menjadi bebarapa kelompok yang 

beranggotakan 3-4 orang, Saudara mengarahkan agar peserta didik 

menentukan batasan/ cakupan penyelidikan mereka, mengevaluasi 

sumber daya yang mereka miliki, merencanakan suatu aksi/tindakan, dan 

menugaskan /memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada setiap 

anggota kelompok. Tiap kelompok membahas materi berdasarkan LKPD 
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yang telah disediakan, antara lain mengumpukan dan membuat jalur 

evakuasi di sekolah dengan pembagian tugas kelompok : 

Kelompok 1 – 4 : Denah evakuasi di lantai 1 

Kelompok 5 – 8 : Denah evakuasi di lantai 2 

Kelompok 9 – 12 : Denah evakuasi di lantai 3 

3. Setelah jelas pembagian tugas dan paham apa yang akan dikerjakannya, 

maka tahap berikutnya bahwa setiap kelompok akan 

mengimplementasikan penyelidikan/inkuiri. Setiap kelompok 

memerlukan waktu untuk mendesain denah, menganalisis, mengevaluasi 

denah, dan mengambil kesimpulan.  

4. Pada saat peserta didik mengumpulkan informasi, maka informasi 

tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi. Saudara dapat membantu dengan 

secara kontinyu memfokuskan perhatian setiap kelompok pada 

pertanyaan atau masalah yang sedang diselidiki.  

5. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas masing-masing, 

Saudara dapat memfasilitasi tiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil investigasi yang dilakukanya. Tujuan yang harus dicapai dilakukan. 

Pertama adalah mendesiminasikan informasi; yang kedua mengajarkan 

kepada siswa bagaimana mempresentasikan informasi dengan jelas dan 

dengan cara yang menarik.  

6. Setelah peserta didik mempresentasikan atas apa yang telah mereka 

diskusikan, Saudara bersama peserta didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang dilanjutkan dengan menyampaikan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Sebelum mengkahiri proses belajar mengajar, Saudara dapat 

melaksanakan penilaian kognitif dilanjutkan dengan memberikan tugas 
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penguatan penguasaan kompetensi untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan informasi untuk pembelajaran selanjutnya. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1 Persebaran Bencana 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Jenis dan Persebaran Bencana 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik dapat menunjukkan wilayah rawan bencana di Indonesia 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Baca materi yang terdapat pada : 
https://www.gurugeografi.id/2017/05/sebaran-daerah-rawan-
bencana-alam.html 

2. Identifikasi wilayah yang rawan terjadi bencana pada bahan 
bacaan tersebut 

3. Buatlah simbol berbagai jenis bencana  

4. Lengkapi peta Indonesia yang telah disiapkan dengan simbol 
berbagai jenis bencana sesuai dengan data daerah rawan bencana 
yang sudah diidentifikasi dari bahan bacaan tersebut 

 

LEGENDA 

Simbol Bencana  Simbol Bencana 

     

     

     

     

     

https://www.gurugeografi.id/2017/05/sebaran-daerah-rawan-bencana-alam.html
https://www.gurugeografi.id/2017/05/sebaran-daerah-rawan-bencana-alam.html
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LKPD 2 Jenis Bencana 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

 

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Jenis Bencana 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik dapat menganalisis jenis bencana alam melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Baca materi yang terdapat pada :  

https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/478.pdf 

2. Pelajari materi yang terkait dalam bacaan tersebut  

3. Buatlah simpulan tentang jenis-jenis bencana berdasarkan format 
di bawah ini sesuai dengan kelompok masing-masing 

Pertanyaan 
Kelompok 

Jelaskan, klasifikasikan dan analisis bencana alam sesuai dengan 
kelompok masing-masing. 

Kelompok 1. Bencana gempa bumi 

Kelompok 2. Bencana tsunami 

Kelompok 3. Bencana letusan gunung api 

Kelompok 4. Bencana banjir 

Kelompok 5. Bencana longsor 

Kelompok 6. Bencana kekeringan 

Kelompok 7. Bencana angin puting beliung 

Kelompok 8. Bencana kebakaran  

Kelompok 9. Bencana kerusuhan 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/478.pdf
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Bencana : (Tuliskan sesuai pembagian kelompok) 

Pengertian : 
 

 

Klasifikasi : 
 

 

Penyebab : 
 

 

Persebaran : 
 

 

Dampak : 
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LKPD 3 Siklus Penanggulangan Bencana 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

 

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Siklus Mitigasi Bencana 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik dapat menganalisis penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

4. Baca materi yang terdapat pada :  

https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/478.pdf 

5. Pelajari materi yang terkait dalam bacaan tersebut  

6. Buatlah simpulan tentang siklus mitigasi bencana berdasarkan 
format di bawah ini sesuai dengan kelompok masing-masing 

Pertanyaan 
Kelompok 

Jelaskan siklus mitigasi bencana sesuai dengan kelompok masing-
masing. 

Kelompok 1. Mitigasi gempa bumi 

Kelompok 2. Mitigasi tsunami 

Kelompok 3. Mitigasi letusan gunung api 

Kelompok 4. Mitigasi banjir 

Kelompok 5. Mitigasi longsor 

Kelompok 6. Mitigasi kekeringan 

Kelompok 7. Mitigasi angin puting beliung 

Kelompok 8. Mitigasi kebakaran  

Kelompok 9. Mitigasi kerusuhan 

 

Bencana : (Tuliskan seuai pembagian kelompok) 

Sebelum Bencana : 

 

 

 

 

https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/478.pdf
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Saat Bencana : 

 

 

 

 

Stelah Bencana : 

 

 

 

 

Lembaga yang 
Berperan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

: 

 

Partisipasi 
Masyarakatdalam 
Mitigasi bencana 

: 
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LKPD 4 Strategi Mitigasi Bencana 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

Mata Pelajaran : Geografi 

Kelas/Program : XI/IPS  

 

Nama Kelompok  

Ketua  

Anggota 
1. 3. 

2. 4. 

Tema Strategi mitigasi bencana 

Tujuan 
Pembelajaran 

Peserta didik dapat membuat sketsa, denah, dan/atau peta 
potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi 
bencana berdasarkan peta tersebut 

Langkah-langkah 
Kegiatan Siswa 

1. Salinlah sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana di 
wilayah setempat  

2. Lengkapilah sketsa, denah, dan/atau peta potensi bencana 
di wilayah setempat dengan keterangan yang diperlukan  

3. Buatlah strategi mitigasi bencana berdasarkan sketsa, 
denah, dan/atau peta tersebut 

Pertanyaan 
Kelompok 

Buatlah denah evakuasi bencana di sekolah sesuai dengan 
kelompok masing-masing. 

Kelompok 1 – 4 : Denah evakuasi lantai 1 

Kelompok 5 – 8 : Denah evakuasi lantai 2 

Kelompok 9 – 12 : Denah evakuasi lantai 3 

Ketentuan : 

1. Tentukan pembagian kelas yang dapat mengakses ketiga 
tangga tersebut agar tidak terjadi penumpukan pada tangga 
utama. 

2. Tentukan titik kumpul yang aman sesuai dengan jalur 
evakuasi ketiga tangga tersebut. 
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Lampiran : LKPD 4 Denah sekolah 

 

  

     

     

X MIPA 2 

X MIPA 1 

Perpus. 

XI IPS   4 

X MIPA 3 

Toilet 

Pria 

X MIPA 4 

Tangga 

 

    
X IPS 4 X IPS 1 X IPS 2 X IPS 3 

Tangga 

 
Toilet 

Wanita 
XI IPS   3 XI IPS   2  

Tangga 

XI MIPA 1 

XI MIPA 2 

Lab. 

Komp. 

XI MIPA 3 

XII IPS   3 

Toilet 

Pria 

XII IPS   2 

Tangga 
LAB 

FISIKA 
XII IPS   1 

XI MIPA  

5 

XII MIPA  

4 

Tangga 
Toilet 

Wanita 
XI MIPA 4 XI IPS   1 

Tangga 
Lab. 

Kimia 

XII MIPA 

1 

UKS 

XII MIPA 

3  

Ruang 

BP/BK 

Toilet 

Pria 

Ruang 

Guru 
Tangga 

Lab. 

Bahasa 

Ruang 

TU 

Ruang 

Kepsek 

Ruang 

Wakasek 

Tangga 

Tangga 
Toilet 

Wanita 
Ruang 

OSIS 

Lab. 

Komp. 

SAS 

Lab. 

Biologi 

Masjid   

Al-Falah 

Menza 

(Aula) 

                                          

 Kantin 

 

          Lt. 1 

 

 Lapangan 

Lt. 2 

 

Lt. 3 

 

XII MIPA 

2 

XII IPS  4 
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C. Bahan Bacaan 

1. Konsep Kebencanaan 

Wilayah Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana. Oleh karena itu, 

pengetahuan mengenai bencana atau upaya pengurangan risiko bencana 

atau mitigasi mutlak diperlukan. Terminologi Bencana atau disaster berasal 

dari bahasa Latin yaitu dis- dan astro yang artinya  “jauh dari bintang” atau 

dengan kata lain “tidak beruntung berdasarkan perhitungan astrologi”. 

Pada zaman modern bencana atau disaster menurut United Nation (UN, 

2000) dapat diartikan sebagai gangguan serius pada fungsi komunitas atau 

masyarakat akibat kehilangan jiwa, lingkungan, ekonomi atau material yang 

melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri dengan menggunakan 

sumberdaya yang ada. Bencana pada skala lokal tidak dapat dikatakan 

bencana nasional jika pemerintah lokal sudah berhasil menangani kejadian 

tersebut. Selanjutnya, bencana nasional yang tidak dapat ditangani oleh 

pemerintah suatu negara dan memerlukan bantuan dari pihak luar maka 

bencana tersebut dikategorikan sebagai bencana internasional. 

Menurut Undang–undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan 

sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, bencana dapat terukur secara kuantitatif melalui 

pengukuran dampak seperti kehilangan jiwa, kerusakan bangunan atau 

perubahan lingkungan. 

Secara umum dampak suatu bencana dapat berupa kehilangan nyawa 

seseorang, terluka, kerusakan bangunan, kerusakan panen, gangguan 

produksi, gangguan gaya hidup, kehilangan mata pencaharian, serta 
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gangguan pada layanan penting baik barang maupun jasa. Dampak suatu 

bencana juga dapat berupa kerusakan infrastruktur lokal dan sistem 

pemerintahan,  kerugian ekonomi nasional serta dampak sosial dan 

psikologikal setelah bencana. Bencana dengan dampak yang sangat 

signifikan seperti hancur leburnya bangunan dan sumber kehidupan 

disertai banyak korban jiwa pada wilayah yang luas disebut dengan istilah 

catastrophe. Contoh bencana jenis ini adalah tsunami yang terjadi di Aceh 

tahun 2004.  

Bencana dapat dikategorikan berdasarkan seberapa cepat bencana itu 

terjadi. Bencana dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda akan 

terjadinya bencana yang disebut dengan cataclysmic disaster. Pada bencana 

jenis ini dampak dapat terlihat dalam waktu yang singkat misalnya 

hitungan jam atau hari dalam skala yang besar. Bencana tipe ini terjadi akan 

diikuti oleh bencana yang lain sebagai dampak bencana induk. Kerusakan 

akibat bencana ini biasa terjadi pada area yang relatif kecil. Contoh bencana 

ini adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan angin tornado. 

Sebaliknya, bencana juga dapat terjadi secara perlahan dan dalam jangka 

waktu yang lama yang dikenal dengan istilah continuing disaster. Bencana 

ini terjadi dalam waktu bulanan atau tahunan seperti kekeringan, 

kelangkaan pangan dan erosi. Area yang terkena bencana ini biasanya 

relatif luas. 

2. Jenis-jenis Bencana  

A. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan jenis 

bencana berdasarkan penyebab utamanya yaitu : 

a. Bencana alam adalah bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
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angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam seringkali dianggap 

hanya karena kejadian alam. Namun, sebagian besar bencana 

dikarenakan ulah manusia. Jika pemukiman tidak dibangun di 

wilayah banjir, maka tidak akan menimbulkan bencana banjir dan 

jika perumahan dibangun pada daerah yang aman terhadap 

gempa bumi dan tsunami, maka tidak akan menghasilkan bencana 

dikemudian hari. Kejadian tersebut hanya menarik jika dikaji dari 

segi keilmuan.  

Bencana alam menimbulkan korban jiwa paling besar 

dibandingkan jenis bencana lainnya. Persebaran jenis bencana 

alam yang terjadi di dunia sepanjang tahun 1991-2005 disajikan 

pada Gambar 3. Berdasarkan gambar di bawah, bencana alam 

hampir mendominasi untuk seluruh kejadian bencana di dunia. 

Bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir sebesar 32 

%, lalu diikuti angin badai sebesar 25 % di tempat kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Distribusi Bencana di Dunia 1991-2005  

Degradasi lingkungan merupakan bencana yang sering terjadi 

dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir. Bencana ini 
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diakibatkan dari buruknya sistem pertanian, grazing, maraknya 

pemukiman, dan kebutuhan energi yang tinggi. Kesemuanya 

berujung pada exploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam 

dan perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai. Hasilnya 

bencana seperti banjir, erosi, kekeringan dan kehilangan hutan. 

Misalnya, banjir dapat terjadi karena penerapan sistem pertanian 

yang tidak sesuai pada bagian atas aliran sungai.  

b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pada 

Gambar 3, bencana epidemi merupakan bencana non alam dengan 

frekuensi kejadian sebesar 13 %. Selanjutnya, bencana yang 

terjadi karena kegagalan teknologi dapat berujung pada kejadian 

kecelakaan di bidang manufaktur, transportasi, ataupun 

pendistribusian bahan kimia yang berbahaya seperti bahan bakar 

minyak,  bahan kimia, bahan peledak atau bahan nuklir. Contoh 

bencana katastropik yang berasal dari bencana non alam yang 

pernah terjadi adalah kebocoran pipa dari industri pestisida di 

Bhopal, India Tahun 1984.  Kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

dikategorikan sebagai pembunuh terbesar nomor tiga di bawah 

penyakit  jantung koroner dan TBC. Data WHO tahun 2011 

menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas 

berada pada usia produktif, yakni 22 – 50 tahun. Terdapat  sekitar 

400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan 

raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan 

remaja setiap harinya. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 

tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban 

meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian 

sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 118 

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 

meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas 

masyarakat, dan teror. Bencana sosial dipicu dari tiga faktor 

utama yaitu kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan struktural. 

Kondisi pemerintah, pasar dan masyarakat  sangat mempengaruhi 

ada tidaknya bencana sosial. Kondisi pemerintah dan pasar yang 

stabil akan memperkecil terjadinya bencana sosial.  

Bencana hanya akan terjadi jika faktor bahaya (hazard) bertemu 

dengan faktor kerentanan (vulnerability). Sebagai contoh, banjir, 

gempa bumi dan angin siklon yang terjadi pada wilayah yang 

memiliki kerentanan yang tinggi akan menimbulkan kejadian 

bencana karena akan ada korban jiwa dan kerugian yang tinggi. 

Sebaliknya, gempa bumi yang terjadi pada wilayah gurun tanpa 

penghuni tidak dapat dikatakan sebagai bencana. Gempa bumi yang 

dikategorikan sebagai bencana jika menimbulkan dampak terhadap 

manusia, properti dan aktivitas. Oleh karena itu, bencana akan 

terjadi jika bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability) bertemu. 

Namun, faktor kapasitas lingkungan/komunitas juga mempengaruhi 

suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Kapastitas 

lingkungan/komunitas yang lebih besar untuk menghadapi bencana, 

maka dampak dari bahaya dapat terkurangi.  

Empat faktor utama yang harus dipahami dalam manajemen 

bencana adalah bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), 

kapasitas (capacity) dan risiko (risk) 

a. Bahaya (Hazard) 

Bahaya adalah fenomena  yang luar biasa yang berpotensi 

merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta-

benda, kehilangan mata pencaharian, kerusakan lingkungan. Kata 
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hazard berasal dari bahasa Prancis ‘hasard’ dan bahasa arab ‘az-

zahr’ yang artinya kesempatan atau keberuntungan. Bahaya dapat 

dikategorikan dalam dua kelompok. 

1) Bahaya Alami 

Bahaya alami akan memicu bencana alam. Bahaya alami 

(natural hazard) adalah bahaya atau ancaman yang 

disebabkan fenomena alami (bahaya yang berkaitan dengan 

proses meteorologi, geologi dan biologi). Contoh dari bahaya 

ini adalah siklon, tsunami, gempa bumi dan gunung meletus. 

Tanah longsor, kekeringan, banjir dan kebakaran 

dikategorikan sebagai bahaya alam dan bahaya yang berasal 

dari aktivitas manusia karena mereka terjadi akibat aktivitas 

manusia 

2) Bahaya dari manusia (man-made hazard) 

Bahaya ini diakibatkan karena keacuhan manusia. Bahaya 

jenis ini terkait kegiatan industri, aktivitas penghasil energi, 

ledakan, bocornya zat berbahaya ke lingkungan dan 

pencemaran. Selain itu perang dan konfilk masyarakat juga 

termasuk bahaya jenis ini. 

Bahaya juga dapat dikategorikan seperti yang disajikan pada Tabel 

2 di bawan ini. 

Tabel 3. Berbagai Jenis Bahaya 

Tipe/Jenis Bahaya 

Bahaya geologi 1. Gempa bumi 
2. Tsunami 
3. Letusan Gunung api  

4. Tanah longsor 
5. Bendungan bocor 
6. Kebakaran tambang 

Bahaya air dan iklim 1. Siklon tropis 
2. Angin tornado  
3. Banjir 
4. Kekeringan 

5. Tanah longsor 
6. Gelompang panas dan 

dingin 
7. Erosi laut 

Bahaya lingkungan  1. Pencemaran 
2. Deforestation 

3. Desertification 
 

Bahaya Biologi 1. Epidemik  3. Keracunan  makanan 
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2. Serangan serangga 4. Senjata pemusnah massal 
Kecelakaan kimia, 
industri dan nuklir 

1. Bencana Kimia 
2. Bencana Industri 

3. Tumpahan minyak 
4. Nuklir 

Kecelakaan  1. Kecelakaan transportasi 
2. Kebakaran hutan 

3. Bangunan runtuh 
4. Kecelakaan listrik 

 

b. Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan (vulnerability) dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

dan proses yang dihasilkan dari faktor fisik, sosial, ekonomi dan 

lingkungan yang dapat meningkatkan susceptibility dari suatu 

komunitas terhadap dampak bahaya atau dengan kata lain sejauh 

mana suatu komunitas, struktur, layanan atau wilayah geografi 

akan rusak atau hancur oleh dampak dari bahaya terhadap nilai 

alam, konstruksi dan proximity terhadap ancaman berbahaya atau 

wilayah rentan bahaya.  

Kerentanan diklasifikasikan menjadi kerentanan fisik dan 

kerentanan sosial-ekonomi. Kerentanan fisik termasuk siapa dan 

apa yang akan rusak oleh bahaya berdasarkan kondisi fisik orang 

atau elemen yang berisiko seperti gedung, infrastruktur atau 

lokasi. Kerentanan ini juga berkaitan dengan kemampuan teknis 

dari suatu gedung atau struktur untuk bertahan selama kondisi 

bahaya. Kerentanan sosial-ekonomi berhubungan dengan kondisi 

sosial dan ekonomi suatu populasi yang terdampak dari suatu 

bahaya. Misalnya masyarakat nelayan miskin yang tinggal di 

pesisir tidak mampu untuk membangun rumah beton yang kuat 

sehingga mereka akan berisiko untuk kehilangan rumahnya jika 

ada kejadian angin siklon. Akibatnya, kondisi ini akan 

memperbesar dampak suatu bencana 

c. Kapasitas (Capacity) 

Kapasitas (capacity) adalah faktor positif yang dapat 

meningkatkan kemampuan manusia atau komunitas untuk 
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bertahan secara efektif dari bahaya. Kapasitas dapat 

meningkatkan resilian atau mengurangi kerentanan. Kapasitas 

juga dapat diartikan sebagai sumberdaya dan kekuatan yang 

terdapatpada suatu komunitas yang membuat mereka mencegah, 

menyiapkan dan bangkit kembali dari suatu bencana. 

Kapasitas juga dikategorikan menjadi dua yaitu kapasitas sosial-

ekonomi dan kapasitas fisik. Kapasitas fisik dapat dijelaskan dari 

ilustrasi berikut: Orang yang terkena bencana angin siklon akan 

kehilangan rumahnya. Namun, setelah bencana, mereka dapat 

mencari sisa barang yang masih bertahan dan bila mereka 

mempunyai keterampilan mereka akan cepat menemukan 

pekerjaan baru ketika mereka migrasi ke tempat lain. Kapasitas 

sosial ekonomi lebih dikaitkan pada kondisi sosial-ekonomi 

korban bencana. Pada umumnya mereka akan recovery lebih cepat 

karena didukung oleh kekayaan mereka.  

d. Risiko (risk) 

Risiko adalah ukuran kerugian karena bahaya yang terjadi pada 

area tertentu dan waktu yang spesifik. Risiko adalah fungsi dari 

kemungkinan kejadian berbahaya terjadi dan 

kerugian/kehilangan yang terjadi karena kejadian tersebut. 

Tingkatan risiko sangat bergantung pada : 

1. Karakteristik bahaya 

2. Kerentanan dari elemen yang terkena bahaya 

3. Nilai ekonomi dari elemen tersebut 

Bahaya selalu merata tetapi bahaya menjadi suatu bencana jika 

terdapat kerentanan yang besar dan kapasitas yang kecil terhadap 

kejadian tersebut. Dengan kata lain, frekuensi dari suatu bahaya 

dan kerentanan dari suatu komunitas akan meningkatkan risiko 
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untuk terkena dampak bahaya tersebut. Keterkaitannya dapat 

dilihat pada illustrasi gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Keterkaitan bahaya, kerentanan dan bencana 

B. Jenis Bencana di Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang sejauh 5,120 

km dari arah barat menuju timur dan 1,760 km dari arah utara ke 

selatan ekuator. Jumlah pulau yang berada di Indonesia sebanyak 

13,667 (sumber lain ada yang menyebut 18,000) dengan 6000 pulau 

yang dihuni. Dengan total luasan 1,919,317 km2, Indonesia memiliki 

keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Dari mulai 

sumber daya tambang, sumber hayati sampai dengan sumber daya 

kemaritiman. Indonesia tercatat sebagai negara kedua setelah Brazil 

pada urutan kekayaan biodiversity. Melimpahnya sumberdaya alam 

yang ada di Indonesia tidak terlepas dari letak geografis negara ini. 

Terletak di antara 3 lempeng aktif membuat Indonesia melimpah 

dengan barang tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, 

tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Selain itu, 

ratusan pegunungan hasil dari proses pergerakan lempeng ini juga 

membuat Indonesia memiliki luasan tanah subur yang luas dan 

merupakan modal pertanian yang sangat produktif.  
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Selain potensi diatas, negara Indonesia juga tidak terlepas dari kejadian 

bencana. Data menunjukan bahwa jumlah kejadian bencana pada satu 

dekade terakhir ini tergolong tinggi (gambar 1). Berbagai kejadian bencana 

di Indonesia dilatarbelakangi setidaknya oleh 4 kondisi. 1) kondisi geologis; 

terletak diantara 3 pergerakan lempeng aktif didunia membuat Indonesia 

selalu berhadapan dengan bencana gempa bumi, erupsi gunung api, dan 

tsunami. Selama kurun waktu 15 tahun terakhir, Indonesia menjadi sorotan 

berita global karena bencana alamnya yang dahsyat yang mengakibatkan 

kematian ratusan ribu orang dan rusaknya berbagai infrastruktur yang 

berdampak pada kerugian ekonomi yang besar. Tsunami aceh tahun 2004, 

gempa Yogyakarta tahun 2006, erupsi Gunung Merapi tahun 2010, erupsi 

Gunung Kelud tahun 2014 dan yang terakhir erupsi gunung Sinabung yang 

masih berlangsung sampai dengan hari ini merupakan beberapa contoh 

kejadian bencana di Indonesia. 2) Kondisi klimatologis yang cenderung tidak 

normal pada dekade terakhir ini berupa ekstrim basah dan kering, telah 

menyebabkan berbagai dampak bencana diantaranya bencana banjir dan 

kekeringan. Setidaknya lebih dari 100 titik kekeringan dan banjir pada setiap 

tahunnya terjadi di Indonesia. 3) kondisi geomorfologis; konfigurasi relief 

dari mulai pegunungan sampai dengan dataran pantai membuat Indonesia 

rentan terhadap bencana longsor sampai dengan bencana banjir. 4) kondisi 

sosial; jumlah penduduk yang tidak merata menyebabkan penduduk 

terkonsentrasi pada suatu wilatah tertentu. Hal ini diperparah dengan data 

yang menunjukan bahwa 120 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di Pulau 

Jawa yang merupakan daerah rawan multi bencana.  
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Gambar 5 Peta jumlah kejadian dan persebaran bencana di Indonesia 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan di dunia mempunyai  

beberapa letak yang strategis, diantaranya letak geologis, geografis, dan letak 

astonomis. Secara geologis Indonesia terletak di pertemuan tiga lempang 

dunia yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan pasifikLempeng Indo-Australia 

bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas Pantai Sumatra, Jawa dan Nusa 

Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di utara Papua dan Maluku 

Utara.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Peta kondisi geologi Indonesia 
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Sedangkan letak  astronomis Indonesiayang berada pada  950 BT – 1410 Bt 

dan 60 LU – 110 LS berakibat pada penyinaran sinar matahari dan curah hujan  

sepanjang tahun. Selebihnya, berdasarkan letak geografis Indonesia terletak 

diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan diantara benua Asia dan  

benua Australia.  

Berdasarkan uraian posisi letak geologis, letak astronomis dan letak 

geografisdiatas, menyebabkan Indonesia banyak terlanda bencana dan 

terkenal sebagai Disaster Country ( negara yang penuh dengan bencana ). 

Adapun bencana alam alam (natural disaster) yang sering terjadi di Indonesia 

adalah : 

a. Gempa bumi 

Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 

bumi yang disebabkan oleh adanya pelepasan energi secara tiba-tiba. 

Pelepasan energi ini dipicu oleh pergerakan lempeng bumi. Pergerakan 

tersebut dibedakan menjadi 3 pergerakan yaitu: 

Divergen 

Lempeng divergen merupakan keadaan dimana suatu lempeng akan 

bergerak saling menjauhi, sehingga pada pusat pergerakan lempeng akan 

terbentuk lapisan astenosfer yang baru dan menyebabkan makin meluasnya 

area dari lempeng tersebut. Zona yang terbentuk akibat kejadian lempeng 

divergen, yaitu: 
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a)  Zona divergen antara lempeng-lempeng pada lantai dasar samudera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Batas Divergen 

b) Zona divergen antara dua lempeng benua. 

Daerah-daerah  yang terletak di daerahini berpotensi mengalami bencana 

gempa.Gempa bumi terjadi diawali dengan akumulasi stress disekitar batas 

lempeng, sehingga aktifitas gempa banyak disini. Walaupun konsentrasi 

akumulasi stress akibat tabrakan lempeng berada di sekitar batas lempeng, 

akibatnya bisa sampai jauh sampai beberapa ratus kilometer dari batas 

lempeng karena ada pelimpahan stress di kerak bumi, sehingga ada daerah 

aktif gempa di luar daerah pertemuan lempeng. Kasus sesar Sumatera 

umpamanya adalah sesar yang dibentuk oleh pelimpahan stress tabrakan 

lempeng Indo-Australia dengan Eurasia dengan sudut tabrakan miring 

terhadap garis batas. Kemiringan ini menyebabkan timbulnya sesar Sumatra 

dimana konsentrasi akumulasi stress atau pusat-pusat gempa terjadi di 

daerah ini. 



 Unit Pembelajaran 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana 

 
 127 

Sebagian dari gempa tersebut menimbulkan bencana, bergantung pada 

beberapa hal (BNPB, 2010): 

(a) Skala atau magnitude gempa 

(b) Durasi dan kekuatan getaran 

(c) Jarak sumber gempa terhadap perkotaan 

(d) Kedalaman sumber gempa 

(e) Kualitas tanah dan bangunan 

Konvergen 

Pergerakan lempeng konvergen yaitu gerakan yang merepresentasikan 

sebuah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat, bahkan 

bertumbukan. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut antara lain : 

Pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng samudera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng samudera. 
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Pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudera. 

Pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. 

Gambar 10 Pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. 
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b. Erupsi gunungapi 

Erupsi gunungapi disebabkan oleh pergerakan lempeng konvergen. Secara 

spesifik pergerakan lempeng yang menyebabkan terbentuknya gunungapi 

adalah aktivitas penunjaman atau dikenal dengan istilah subduction. Zone ini 

menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis gunungapi di seluruh dunia atau 

disebut sebagai ring of fire (gambar 3)  

Gambar 11 Ring of fire 

Berdasarkan peta tersebut, Indonesia merupakan  negara yang mempunyai 

jumlah gunung api terbanyak di dunia. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki 

frekuensi kejadian erupsi yang tinggi.  Adapun jenis bahaya dari erupsi 

gunung api diantaranya (gambar 4) (BNPB, 2010): 

 

 

Gempa vulkanik (volcanic earthquake) 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 130 

Jenis bahaya ini disebabkan oleh aktivitas magma hasil pergerakan lempeng, 

yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya 

semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan 

menimbulkan terjadinya gempa bumi.  

Lava (lava) 

Lava merupakan cairan magma yang mengalir dari dalam bumi ke  

permukaan melalui kawah 

Gas vulkanik (volcanic gas) 

Gas vulkanik dikeluarkan pada saat gunung api meletus. Gas ini antara lain 

CO2, H2S, SO2 dan NO2. Gas vulkanik berbahaya jika sampai dihirup oleh 

manusia 

Lahar 

Lahar adalah sebuah terminologi yang berasal dari Indonesia yang berarti 

lava yang telah bercampur batuan, air dan material lainnya yang mengalir 

pada aliran sungai yang berhulu di gunung api. Lahar akan mengalir dengan 

cepat jika terdorong air hujan di puncak gunung api dan disebut sebagai 

lahar hujan. Tipe lahar kedua adalah lahar yang terjadi sesaat setelah gunung 

meletus yang bersifat panas yang sering disebut sebagai lahar panas. 

Hujan abu (volcanic ash falls) 

Hujan abu merupakan material yang sangat halus akibat semburan letusan 

gunung api. Materialnya mengandung banyak  unsur-unsur kimia yang 

berbahaya baik bagi pertanian maupun kesehatan.  

 

Tephra falls 
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Berbagai macam batuan yang terlempar saat erupsi merupakan hasil dari 

tipe bahaya. Tephra dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran 

materialnya, dapat berupa boms, lapili dan abu vulkanik 

Longsoran (slides) 

Tipe bahaya longsoran dibedakan menjadi dua, yaitu longsoran pada bagian 

dome dan longsoran pada bagian material tertumpuk di lereng-lereng kaki. 

Awan panas  

Awan panas adalah hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Arah 

dan kecepatan awan panas dipengaruhi oleh besarnya kekuatan letusan dan 

arah dan kcapatan angin.  

Gambar 12 Ilustrasi Bahaya Dari Erupsi Gunungapi 
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c. Tsunami 

Tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu: pelabuhan, name: gelombang. 

Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang yang merusak terutama wilayah 

pelabuhan-pelabuhan karena faktor jarak yang dekat dari laut. Dalam 

perkembangannya kerusakan tsunami tidak hanya sebatas pada kerusakan 

pelabuhan saja.  Gelombang pasang yang sangat besar ini terjadi akibat dari 

beberapa peristiwa alam misalnya gempa bumi besar, gunung api 

meletus,longsor tanah ataupun jatuhnya meteor. 

Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-

gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah lempeng yang 

relative aktif. Dari hasil dokumentasi yang ada tsunami di Indonesia selama 

kurun waktu 1600 – 2000 terdapat 105 kejadian tsunami, 90 % disebabkan 

oleh gempa tektonik, 9 % letusan gunung api, dan 1 % longsor tanah (BNPB). 

d. Tanah longsor 

 Menurut pusat Vulkanologi dan Mitigasi bencana Geologi, tanah Longsor 

adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan ,bahan 

rombakan,tanah atau material campuran yang bergerak ke bawah atau 

keluar lereng.  Longsor atau gerakan tanah merupakan salah satu bencana 

geologis yang disebabkan oleh peristiwa alam atau perilaku manusia. 

Peristiwa alam yang menyebabkan longsor antara lain: keadaan topografi 

yang bervariasi, curah hujan tinggi, jenis tanah, tutupan lahan oleh vegetasi, 

dan getaran yang disebabkan gempa bumi, gunung meletus dan ledakan 

lainnya. Sedangkan perilaku manusia antara lain: penggunaan lahan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuain lahannya, sistem pertanian 

yang tidak searah garis kontur, sistem drainase yang tidak baik, pemotongan 

tebing pada lereng terjal dan penimbunan tanah urug.  
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Jenis longsor tanah (BNPB): 

Longsoran Translasi:  merupakan gerakan massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata atau bergelombang-landai. 

Longsoran Rotasi: adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang 

gelincir cekung 

Pergerakan Blok: adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang 

gelincir berbentuk rata. 

Runtuhan Batu: terjadi ketika sejumlah besar batuan bergerak ke bawah 

dengan cara jatuh bebas dan terjadi  pada lereng yang  

Rayapan Tanah: merupakan  jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis 

tanahnya berupa butiran kasar dan halus dan bergerak hampir tidak dapat 

dikenali.  

Aliran Bahan Rombakan:  terjadi ketika massa tanah bergerak di dorong 

oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan 

tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah 

danmampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempatbisa sampai 

ribuan meter seperti di daerah aliran sungai disekitar gunungapi. Aliran 

tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. 

e. Banjir 

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah  

atau daratan karena volume air yang meningkat (UU Penanggulan Bencana 

no 24, 2007). 

Menurut ahli hidrologi banjir yang terjadi di indonesia itu dibagi menjadi tiga 

jenis, antara lain; 1) banjir karena sungainya meluap (banjir yang  terjadi 

akibat dari sungai yang tidak mampu lagi menampung aliran air akibat dari 
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tinggi debit air yang sudah melebihi kapasitas sungai); 2) banjir lokal (banjir 

ini terjadi akibat air yang berlebihan pada suatu tempat dan berdampak pada 

luapan di daerah yang sama; 3) Banjir akibat pasang surut air laut/banjir rob 

(Banjir ini dipengaruhi oleh gerakan air laut 

3. Persebaran Bencana di Indonesia 

Gempa bumi 

Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng (daerah subduction) 

sehingga daerah yang dekat dengan zona subduction tersebut rawan gempa, 

daerah- daerah tersebut antara lain adalah:  

Sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa Daerah sebelah 

barat Pulau Sumatera dan sebelah selatan Pulau Jawa 

Daerah kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Bali 

Pulau Sulawesi dan Maluku 

Irian bagian utara  

Untuk  wilayah pembagian daerah aktifitas gempa berdasarkan sejarah 

gempa yang pernah terjadi antara lain sebagai  berikut :  

Daerah sangat aktif. Magnitude lebih dari 8, meliputi  Halmahera dan pantai 

utara Papua 

Daerah aktif. Magnitude 8 mungkin terjadi dan magnitude 7 sering terjadi, 

meliputi lepas Pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara dan 

Banda. 

Daerah lipatan dan retakan. Magnitude kurang dari 7 mungkin terjadi, 

meliputi pantai barat Sumatra, kepulauan Suna dan Sulteng. 
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Daerah lipatan dengan atau tanpa retakan. Magnitude kurang dari tujuh bisa 

terjadi.Yaitu di Sumatra, Jawa bagian utara dan Kalimatan bagian timur. 

Daerah gempa kecil. Magnitude kurang dari 5 jarang terjadi. Yaitu di daerah 

pantai timur Sumatra dan Kalimantan tengah. 

Daerah stabil, tak ada catatan sejarah gempa. Yaitu daerah pantai selatan 

Irian dan Kalimantan bagian barat. 

Gunung api 

Indonesia banyak mempunyai gunung berapi karena berada di jalur Ring of 

Fire. Jumlah gunung api aktif sampai pada saat ini berjumlah 129 gunung. 

Jumlah gunung api yang meletus dalam 400 tahun terakhir sejumlah 70 

gunung. Penyebaran gunung Api di Indonesia : Sumatra : 30 gunung, Jawa : 

35 gunung, Bali dan Nusa Tenggara: 30 gunung, Maluku : 16 gunung , 

Sulawesi : 18 gunung 

Berdasarkan peta di atas dapat diketahui sebaran gunung api di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Peta persebaran gunung api di Indonesia 

Berikut akan disajikan lebih rinci daerah bencana gunung api per kota 

(BNPB): 
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1) Ternate, sumber ancamannya adalah Gunung Gamalama  

2) Bitung, Sulawesi Utara, sSumber ancamannya adalah Gunung Tangkoko 

3) Kotamobagu, Sulawesi Utara, sumber ancamannya adalah Gunung 

Ambang 

4) Cimahi, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung Tangkuban 

Parahu  

5) Garut, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung Guntur, 

Papandayan dan Galunggung 

6) Bogor, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah  Gunung Gede dan Salak 

7) Manado, Sulawesi Utara, sumber ancamannya adalah  Gunung Mahawu, 

lakon_Empung  

8) Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, sumber ancamannya adalah  

Gunung Dempo 

9) Sukabumi, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah  Gunung  Gede dan 

Salak  

10) Batu, Jawa Timur, sumber ancamannya adalah Gunung Arjuno-

Welirang, Kelud  

11) Payakumbuh, Sumatera Barat, sumber ancamannya adalah Gunung 

Marapi 

12) Bukittinggi, Sumatera Barat, sumber ancamannya adalah Gunung 

Marapi   

13) Boyolali, Jawa Tengah, sumber ancamannya adalah Gunung Merapi   

14) Bandung, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung Tangkuban 

Parahu  

15) Tasikmalaya, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung 

Galunggung   

16) Cianjur, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung Gede  

17) Magelang, Jawa Tengah, sumber ancamannya adalah Gunung  Sumbing 

dan Merapi  

18) Sleman, Yogyakarta, sumber ancamannya adalah Gunung Merapi  
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19) Malang, Jawa Timur, sumber ancamannya adalah Gunung  Arjuno-

Walirang  

20) Purwokerto, Jawa Tengah, sumber ancamannya adalah Gunung Slamet  

21) Salatiga, Jawa Tengah, sumber ancamannya adalah Gunung  Merapi . 

22) Cirebon, Jawa Barat, sumber ancamannya adalah Gunung  Ciremai  

23) Yogyakarta, sumber ancamannya adalah Gunung  Merapi  

c. Tanah Longsor  

Faktor-faktor pemicu kejadian longsor banyak ditemukan di Indonesia 

sehingga membuat Indonesia menjadi negara no. 2 di dunia dalam hal jumlah 

kejadian longsor (ILC, 2004). 

Tabel 4. Longsor Di Dunia (sumber ILC, 2004) 

 

Jawa merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap 

bencana tanah longsor. Dalam kurun waktu antara tahun 1990-2005 

kejadian longsor telah menyebabkan korban jiwa sejumlah 1000 orang. 

Kejadian yang sangat ekstrim terjadi pada bulan Januari tahun 2006 yang 

menyebabkan 142 orang meninggal dan 182 rumah rusak total. Di 
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Sumatralongsor  terdapat di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, sedangkan di 

Kalimantan terdapat di Kalimantan Barat. 

d. Banjir 

Wilayah sebaran banjir di Indonesia terdapat di daerah yang relatif datar, 

baik dataran rendah , pesisir, daerah dataran banjir sungai,  dan dataran 

tinggi. Secara umum daerah yang mengalami banjir dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

1) Sumatra, wilayah rawan banjir banjir pulau Sumatera : sepanjang pesisir 

pantai utara mulai dari Propinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

(NAD), Sumatera Utara, Riau, Jambi hingga propinsi Sumatera Selatan dan 

Lampung. 

2) Jawa, wilayah rawan banjir banjir pulau Jawa : 

Jawa Barat, wilayah pantai utara Jawa Cilegon, Tangerang sebagian Kota 

Bandung dan Cimahi adalah daerah yang secara alami rawan banjir.  

Jawa Tengah dan  Jawa Timur,  tersebar pada pantai Utara yang sebagian 

besar masuk dalam wilayah DAS Bengawan Solo. Wilayah pantai Utara 

sepanjang pantai Utara: Cirebon, Brebes, Tegal hingga Pekalongan., Kota 

Semarang, Demak, Pati Kudus hingga Rembang. Daerah lain yang masih 

terpengaruh oleh aliran DAS Bengawan Solo juga merupakan daerah 

rawan banjir, seperti Sragen, Ngawi, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Kpta 

surabaya, Sidoarjo, Monjokerto, dan Pasuruan.  

3) Khusus DKI Jakarta, banjir di Jakarta terjadi  lebih dari separuh 

wilayahnya  khususnya wilayah Jakarta Utara. Beberapa sungai dari 

wilayah Bogor bermuara ke Jakarta seperti sungai Cisadane dan Ciliwung 

4) Kalimantan, rawan banjir di  propinsi Kalimantan Tengah ( sepanjang 

Sungai Barito dan Kapuas meliputi kabupaten seperti Barito Selatan, 
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Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, KotaWaringin 

Barat dan Timur, Lamandau, Murung Raya, Palangkaraya, Pulau Pisau, 

Seruyan, dan Sukamara). Kalimantan Barat  meliputi Kabupaten Sambas, 

Kota Singkawang, Menpawah dan Kota Pontianak. Sedangkan  Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan timur relatif sedikit.  

5) Sulawesi, wilayah banjir yang terjadi di Sulawesi  : 

Provinsi  Gorontalo (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo), 

Propinsi Sulawesi Utara  (Minahasa), Propinsi Sulawesi Selatan (Baru, 

Bone, Gowa, Luwu, Mamuju, Maros, dan Kota Makasar), Propinsi Sulawesi 

Tenggara (Aopa Watumohae dan sepanjang danau Towuti), Propinsi 

Sulawesi Tengah (Banggai dan Banggai kepulauan) 

6) Kepulauan Maluku dan sekitarnya, rawan banjir di kepulauan Maluku : 

Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Obi dan Pulau Sula. Di Provinsi 

Maluku Utara hingga pulau Yamdena selatan dan kepulauan Aru Propinsi 

Maluku. 

7) Papua, potensi banjir di wilayah Papua menyebar merata di sepanjang 

pantai utara dan selatan pulau Papua. Wilayah rawan banjirnya  antara 

lain di Salawati, kota Sorong, Teminabuan dan Bintuni,  Kota Nabire, 

Asori. oleh wilayah DAS Membramo, khususnya sepanjang sungai 

Idenburg dan sungai Tariku, kota Timika, Agats, Birufu dan daerah sekitar 

wilayah DAS Sungai Baliem merupakan daerah yang secara alami 

berpotensi banjir. 

e. Tsunami 

Kejadian tsunami di Indonesia sebagian besar terjadi akibat dari kejadian 

gempabumi. Melalui peta dibawah ini, wilayah Indonesia bagian selatan 

seperti Jawa bagian selatan, Sumatra bagian barat dan Sulawesi merupakan 

wilayah yang rawan akan bencana tsunami. Selain itu, kondisi topografi 
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pantai yang relative datar juga menjadi faktor kerawanan terhadap bencana 

tsunami.  

Gambar 14 Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami Di Indonesia 

4. Mitigasi Bencana  

a. Gempa Bumi : 

Sebelum Terjadi Gempa 

 Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi, mempelajari 

penyebab gempa, daerah rawan gempa dan mitigasinya 

 Memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem 

peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang 

tergantung dengan kuat.  

 Melaksanakan dan mengikuti simulasi.  

 Membuat konstruksi rumah tahan gempa.  

 Menyiapkan “tas siaga bencana”  
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Ketika Terjadi Gempa Bumi 

Di dalam rumah : 

 Getaran akan terasa beberapa saat.  

 Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan 

benda- benda.  

 Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal.  

 Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk 

mencegah terjadinya kebakaran.  

Di sekolah  

 Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa mereda 

keluarlah berurutan carilah tempat lapang, jangan berdiri dekat 

gedung, tiang dan pohon.  

Di luar rumah  

 Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul 

dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.  

Di gedung, mall, bioskop, dan lantai dasar mall  

 Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan.  

 Ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam.  

Di gunung/pantai  

 Ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah 

langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang 

dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda 

tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi.  
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Di kereta api  

 Berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga tidak akan 

terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak.  

Di dalam mobil  

 Saat terjadi gempa bumi besar jauhi persimpangan, pinggirkan 

mobil di kiri jalan dan berhentilah.  

 Hentikan mobil di tempat terbuka. Ikuti instruksi dari radio mobil.  

 Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera dari mobil.  

Di dalam lift  

 Jangan menggunakan lift saat terjadi gempabumi atau kebakaran.  

 Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan 

menggunakan interphone jika tersedia.  

Setelah Terjadi Gempa bumi : 

 Periksa kondisi keluarga dan sekitar. 

 Jauhi bangunan yang sudah retak - retak dan tidak aman. 

 Laporkan kejadian kerugian, korban orang hilang.  

 Membersihkan puing - puing dan kerusakan yang terjadi. 

 Gotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk 

kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan 

prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana. 

 Bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan kontruksi 

bangunan tahan gempa. 

 Obati trauma yang terjadi khususnya pada anak- anak, wanita dan 

manula. 

 Selalu waspada akan terjadinya gempa susulan. 
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 Beri pertolongan, dapat diramalkan banyak orang akan cedera 

saat terjadi gempabumi besar.  

 Bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-

orang yang berada di sekitar Anda. 

 Dengarkan informasi, saat gempa bumi besar terjadi, masyarakat 

terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, bersikaplah 

tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. 

Peroleh informasi yag benar dari pihak yang berwenang atau 

polisi. Jangan bertindak karena informasi yang belum jelas.  

 Bangun tempat pengungsian bagi para korban gempa 

 

 

 

Dampak/Bahaya Ikutan Gempabumi 

Kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang 

terkadang lebih banyak membawa korban, dibandingkan dengan 

dampak akibat gempa bumi itu sendiri:  

Tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan 

batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri, seperti di Fukushima, 

Jepang, banjir, akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul. 

penahan lainnya.  

b. Tsunami 

Sebelum Terjadi Tsunami 

 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami.  

SEBELUM GEMPA 
Sadar Bencana 
 Tahu resiko lingkungan 
 Tahu apa yang harus dilakukan jika 

terjadi gempa 
 

PASCA  GEMPA 
Keluar dari gedung 
 Tetap tenang dan berhati-hati 
 Lindungi kepala 
 Tidak menggunakan lift 
Berkumpul di titik kumpul yang telah 
ditentukan 

 

SAAT  GEMPA 
Tetap tenang, cari tempat aman 
untuk berlindung 
 Di bawah meja 
 Pada sudut ruangan 
 Hindari dekat kaca 
Berlindung hingga gempa selesai 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 144 

 Pembangunan tempat evakuasi (shelter) di sekitar daerah 

pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis 

pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta tanaman 

lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air 

tsunami 

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang 

tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara 

penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami.  

 Melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda- tanda akan 

terjadinyan tsunami kepada petugas yang berwenang: Kepala 

Desa, Polisi, Stasiun Radio, SATLAK PB maupun institusi terkait.  

Ketika Terjadi Tsunami  

 Jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, 

air laut dekat pantai surut secara tiba- tiba, segeralah lari menuju 

ke tempat yang tinggi (perbukitan atau bangunan tinggi) sambil 

memberitahukan teman-teman yang lain.  

 Jika sedang berada di dalam perahu/kapal di tengah laut serta 

mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan 

mendekat ke pantai. Arahkan perahu ke laut. Jika gelombang 

pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke 

daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan 

menerjang. Jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan 

pertolongan pertama pada korban.  

Setelah Terjadi Tsunami  

 Jauhi bangunan yang sudah rusak dan tidak aman. 

 Menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman 

 Menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda 

 Menyediakan dapur umum 
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 Menyediakan air bersih dan sarana kesehatan 

 Mengerahkan tim penyelamat jika ada korban yang masih belum 

dievakuasi 

 Memberikan obat-obatan kepada korban yang luka 

 Memperbaiki infrastruktur 

 Merelokasi warga ke tempat yang lebih aman 

 Membersihkan puing - puing dan kerusakan yang terjadi. 

 Gotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk 

kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan 

prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana. 

c. Letusan Gunungapi 

Sebelum Terjadinya Letusan Gunungapi 

 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi menjelaskan jenis dan 

sifat bahaya gunungapi, daerah rawan bencana, arah 

penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan 

bencana.  

 Pemantauan, aktivitas gunungapi dipantau selama 24 jam 

menggunakan alat pencatat gempa (seismograf). Data harian hasil 

pemantauan dilaporkan ke kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung dengan menggunakan radio 

komunikasi SSB. Petugas Pos Pengamatan Gunungapi 

menyampaikan laporan bulanan ke pemda setempat.  

 Tanggap Darurat, tindakan yang dilakukan ketika terjadi 

peningkatan aktivitas gunungapi antara lain mengevaluasi laporan 

dan data (PVMBG), membentuk tim Tanggap Darurat, 

mengirimkan tim ke lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara 

terpadu.  

 Penyelidikan gunungapi menggunakan metoda berbagai ilmu 
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kebumian.    

 Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah serta masyarakat, terutama 

yang tinggal di sekitar gunungapi. Bentuk sosialisasi dapat berupa 

pengiriman informasi kepada Pemda dan penyuluhan langsung 

kepada masyarakat.  

Ketika Terjadi Letusan Gunungapi  

 Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah dan 

daerah aliran lahar.  

 Ditempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunungapi.  

 Jangan memakai lensa kontak. 

 Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung.  

 Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti, baju lengan 

panjang, celana panjang, dan topi.  

Setelah Terjadi Letusan Gunungapi  

 Jauhi wilayah yang terkena hujan abu.  

 Menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman 

 Menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda 

 Menyediakan dapur umum 

 Menyediakan air bersih dan sarana kesehatan 

 Mengerahkan tim penyelamat jika ada korban yang masih belum 

dievakuasi 

 Memberikan obat-obatan kepada korban yang luka 

 Memperbaiki infrastruktur 

 Merelokasi warga ke tempat yang lebih aman 

 Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, karena beratnya 

bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.  

 Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu 
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vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, 

persneling hingga pengapian.  

d. Longsor 

Sebelum Terjadinya Longsor : 

 Pengenalan daerah rawan longsor.  

 Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan 

pemukiman dan fasilitas utama lainnya  

 Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air 

tanah. (Fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, 

menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke 

dalam lereng ke luar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan 

sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah).  

 Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling  

 Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada 

teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke 

dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem 

perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk 

lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau 

sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-

selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian 

dasar ditanam rumput).  

 Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat.  

 Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan.  

 Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall).  

 Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk 

secara cepat ke dalam tanah.  

 Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari 

bahaya liquefaction (infeksi cairan).  
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 Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel.  

 Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.  

 Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki 

akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, 

kaliandra dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen 

di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil (tanah gerak). 

Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan.  

 Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan 

dan menebang pohon sembarangan.  

Ketika Terjadinya Longsor 

 Segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah jika terjadi hujan besar 

 Jika ada suara gemuruh setelah hujan besar, segera menghindar 

Setelah Terjadinya Longsor 

 Menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman 

 Menyelamatkan harta benda yang masih dapat diselamatkan 

 Menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda 

 Menyediakan dapur umum 

 Menyediakan air bersih dan sarana kesehatan 

 Mengerahkan tim penyelamat jika ada yang masih tertimbun longsor 

 Memberikan obat-obatan kepada korban yang luka 

 Segera menggali timbunan longsor seperti yang menimbun rumah dan 

jalan raya 

 Memperbaiki infrastruktur 

 Merelokasi warga ke tempat yang lebih aman 

 Melaporkan kerusakan dan kerugian harta benda kepada pihak 

berwenang 
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 Tanami kembali daerah yang bekas longsor atau daerah di sekitarnya 

untuk menghindari erosi yang telah merusak lapisan tanah 

 Perhatikan terjadinya longsor susulan 

 Mematuhi instruksi dari pemerintah 

e. Banjir 

Sebelum Terjadi Banjir  

 Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi 

lahan. 

 Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian 

sungai yang sering menimbulkan banjir. 

 Tidak membangun rumah dan permukiman di bantaran sungai. 

 Tidak membuang sampah ke dalam sungai dan rutin mengadakan 

program pengerukan sungai. 

 Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari 

permukaan laut. 

 Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu 

dilaksanakan, dibarengi pengurangan aktivitas di bagian sungai 

rawan banjir.  

 Bersama aparat terkait dan pengurus RT/RW terdekat, 

membersihkan lingkungan sekitar, terutama di saluran air atau 

selokan, dari timbunan sampah. 

 Tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi, 

lengkap dengan fasilitas dapur umum dan MCK, berikut pasokan 

air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait dan pengurus 

RT/RW. 

 Bersama pengurus RT/RW, segera bentuk tim penanggulangan 

banjir di tingkat warga, salah satunya mengangkat penanggung 

jawab posko banjir. 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

 150 

 Koordinasikan melalui RT/RW, dewan kelurahan setempat, dan 

LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet, dan pelampung 

guna evakuasi. 

 Pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai, guna 

memudahkan mencari informasi, meminta bantuan, atau 

melakukan konfirmasi. 

 Simak informasi terkini melalui TV, radio, atau peringatan tim 

warga tentang curah hujan dan kondisi air. 

 Lengkapi diri dengan peralatan keselamatan, antara lain radio 

baterai, senter, korek gas, dan lilin. 

 Siapkan bahan makanan mudah saji dan persediaan air bersih. 

 Siapkan obat-obatan darurat. 

 Amankan dokumen penting. 

Ketika Terjadi Banjir  

 Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret 

arus banjir.  

 Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk 

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana.  

 Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk 

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. 

 Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air 

masih memungkinkan untuk diseberangi. 

 Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret 

arus banjir, serta segera amankan barang-barang berharga 

ketempat yang lebih tinggi. 

 Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait. 
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Setelah Banjir 

 Secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu 

gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. 

 Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya 

penyakit diare yang sering mewabah setelah kejadian banjir. 

 Waspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebar 

penyakit. 

 Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir 

susulan. 

f. Puting Beliung 

Sebelum Terjadi Puting Beliung 

 Sosialisasikan puting beliung kepada masyarakat, baik tanda-

tanda maupun cara berlindung. 

 Menyusun peta rawan bencana puting beliung 

 Memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang 

sudah rapuh 

 Selalu ikuti informasi prakiraan cuaca 

 Jika tidak penting sekali, hindari bepergian apabila langit tampak 

awan gelap dan menggantung 

 Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa 

angin. 

 Tutup jendela dan pintu lalu kunci. 

 Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.  

 Siapkan lokasi aman untuk mengungsi 

Ketika Terjadi Puting Beliung 

 Berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin 

kencang menerjang 
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 Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena 

puting beliung berlangsung sangat cepat 

 Jika sedang di dalam rumah semi permanen/rumah kayu hingga 

bangunan bergoyang, segeralah keluar rumah untuk mencari 

perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah tersebut akan 

roboh 

 Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame 

dan jalur kabel listrik 

 Bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Angin puting 

beliung biasanya terjadi 5-10 menit. 

 Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk 

dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah.  Hindari 

bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan 

sebagainya.  

 Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.  

Setelah Terjadi Puting Beliung 

 Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan 

para korban 

 Mendirikan posko dan evakuasi korban yang selamat 

 Mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat 

 Melakukan koordinasi bahan bantuan 

 Melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan 

kerugian material 

 Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh 

korban, segera berikan pertolongan darurat.  Laporkan segera 

kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan 

dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya.  

 Jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati  
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g. Kebakaran 

Bagi Masyarakat : 

 Bila melihat kebakaran lahan dan hutan, segera laporkan kepada 

Ketua RT dan/atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan 

pemadaman api.  

 Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada Posko Kebakaran 

Terdekat.  

 Bila terjadi kebakaran gunakan peralatan yang dapat mematikan 

api secara cepat dan tepat.  

 Tidak membuang puntung rokok sembarangan.  

 Matikan api setelah kegiatan berkemah selesai.  

 Gunakan masker bila udara telah berasap, berikan bantuan 

kepada saudara-saudara kita yang menderita.  

 

Bagi Peladang  

 Hindari sejauh mungkin praktek penyiapan lahan pertanian 

dengan pembakaran. Apabila pembakaran terpaksa harus 

dilakukan, usahakan bergiliran dan harus dipantau.    

 Bahan yang dibakar harus sekering mungkin dan minta pimpinan 

masyarakat untuk mengatur giliran pembakaran tersebut.    

h. Kerusuhan 

 Hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan 

demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya 

kerusuhan.  

 Apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindak 

kekerasan antar kelompok segera hubungi pihak yang berwajib 
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(Kepolisian).  

 Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar 

tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya 

kerusuhan sosial.  
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik mitigasi dan adaptasi bencana yang 

muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil dijawab oleh peserta 

didik. Selain itu, bagian ini memuat pembahasan tentang cara 

mengembangkan soal HOTS yang disajikan dalam bentuk pemodelan, 

sehingga dapat dijadikan acuan oleh saudara ketika mengembangkan soal 

topik ini. Saudara perlu mencermati dengan baik bagian ini, sehingga saudara 

dapat terampil mengembangkan soal yang mengacu pada indikator 

pencapaian kompetensi yang termasuk HOTS.  

A. Pembahasan Soal-soal 

Materi tentang mitigasi dan adaptasi bencana merupakan materi irisan yang 

terdapat dalam K13 dan tidak terdapat pada Kurikulum 2006. Namun 

demikian materi tersebut pada dasarnya telah dipelajari pada kurikulum 

2006, meskipun tidak secara khusus mengkaji tentang mitigasi dan adaptasi 

bencana sehingga pada UN tahun 2016 soal yang terkait dengan topik 

tersebut tidak ditagihkan. Pada tahun 2017 soal yang terkait dengan topik 

mitigasi dan adaptasi bencana ditagihkan pada dua nomor soal, yakti pada 

nomor 21 dan 25. Setahun kemudian, pada tahun 2018, soal tersebut tidak 

ditagihkan kembali.  

Soal UN tahun 2017 

Pernyataan : 

(1) berlokasi di lereng yang landai; 

(2) keberadaan di sekitar garis pantai 

(3) berada pada pertemuan lempeng tektonik; 

(4) daerah aliran sungai; 
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(5) relief didominasi dataran tinggi. 

Faktor-faktor potensial terjadi tsunami taerdapat pada angka .... 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan : 

Tsunami terjadi akibat gempa di dasar laut yang menyebabkan terjadinya 

gelombang besar hingga jauh ke daratan. Hanya gempa besar baik tektonik, 

vulkanik, maupun runtuhan dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter yang 

dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Indonesia terletak pada pertemuan 

3 lempeng tektonik sehingga potensisl terjadinya gempa yang memicu 

terjadinya tsunami ke daerah pantai yang lerengnya landai 

 

Soal UN tahun 2017  

Banjir di kota besar seperti Jakarta, bukan hanya akibat penggundulan hutan 

di hulu sungai, tetapi juga akibat pendangkalan sungai. Upaya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah ... 

A. larangan membuang sampah ke sungai 

B. relokasi permukiman di hulu sungai 

C. penanaman pohon di sepanjang sungai 

D. membuat sodetan sepanjang sungai 

E. membuat bendungan sepanjang sungai 
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Kunci Jawaban : B 

Pembahasan : 

Banjir terjadi akibat adanya curah hujan lebat yang tidak dapat diimbangi 

dengan distribusi curah hujan tersebut baik dalam bentuk resapan air tanah 

maupun run off ke daerah yang lebih rendah. Kasus banjir di Jakarta selain 

karena kurangnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resevoir, juga masih 

banyaknya sampah di sungai. Bahkan ketika terjadi hujan lebat di bagian 

hulu Ci Liwung dapat menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta yang terletak 

di daerah hilir, meskipun pada saat tersebut di Jakarta tidak hujan. Dikenal 

dengan nama banjir kiriman. Solusi atas permasalahan tersebut adalah 

dengan membebaskan daerah hulu sebagai daerah resevoir melalui relokasi 

pemukiman penduduk di daerah hulu agar dapat meresapkan air hujan 

menjadi cadangan air tanah dan tidak melimpas ke hilir sungai. 

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang 

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang 

tergolong HOTS.  
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1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 5. Target Kompetensi Dasar 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.7. 
Menganalisis 
jenis dan 
penanggulangan 
bencana alam 
melalui edukasi, 
kearifan lokal, 
dan 
pemanfaatan 
teknologi 
modern 

Mitigasi 
bencana 

Penanggulan
gan bencana 

Disajikan 
pernyataan, 
peserta didik 
dapat 
mengidentifik
asi tindakan 
penanggulang
an bencana 
yang sesuai  
dengan 
karakteritik 
wilayah dan 
jenis 
bencananya 

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.7. Menganalisis 
jenis dan 
penanggulangan 
bencana alam 
melalui edukasi, 
kearifan lokal, dan 
pemanfaatan 
teknologi modern 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Pernyataan : 

(1) Pompanisasi pada daerah yang rawan tergenang banjir 

(2) relokasi pemukiman penduduk dari daerah banjir 

(3) Menghentikan izin pengambilan air tanah pada zona 

kitis 

(4) Membuka ruang terbuka hijau di daerah resevoir 

(5) Melancarkan drainase di sekitar daerah banjir 

Wilayah perkotaan yang permukaan tanahnya mengalami 

penurnan akibat pengambilan air tanah artesis secara 

berlebihan, seperti yang terjadi di Jakarta, dapat 

menyebabkan terjadinya banjir saat musim hujan tiba. 

Langkah yang segera untuk dilakukan untuk melakukan 

penanggulanganya tercantum pada angka… . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

LINGKUP 
MATERI 
Mitigasi bencana 

 
MATERI 

Penanggulangan 
bencana 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
pernyataan, 
peserta didik 
dapat 
mengidentifikasi 
tindakan 
penanggulangan 
bencana yang 
sesuai  dengan 
karakteritik 
wilayah dan jenis 
bencananya 

 

 

 

√   
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 6. Target Kompetensi Dasar 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.7. 
Menganalisis 
jenis dan 
penanggulangan 
bencana alam 
melalui edukasi, 
kearifan lokal, 
dan 
pemanfaatan 
teknologi 
modern 

Mitigasi 
bencana 

Siklus 
penanggulang
an bencana 

Disajikan 
pernyataan, 
peserta didik 
dapat 
mengidentifik
asi tindakan 
penanggulang
an bencana 
yang sesuai  
dengan 
karakteritik 
wilayah dan 
jenis 
bencananya  

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA/MA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Mulyanto, S.Pd.  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.7. 
Menganalisis 
jenis dan 
penanggulangan 
bencana alam 
melalui edukasi, 
kearifan lokal, 
dan 
pemanfaatan 
teknologi 
modern 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Pernyataan : 

(1) Membangun giant sea wall di sepanjang pantai; 

(2) Melindungi daerah pantai menggunakan greenbelt; 

(3) Membuat jalur evakuasi yang jelas ke arah yang lebih 

aman; 

(4) Memasang early warning system; 

(5) Mempersiapkan tempat pengungsian bagi korban 

tsunami. 

Bila ditinjau dari kondisi sosial ekonomi dan bentuk wilayah 

Indonesia, maka upaya penanggulangan bencana sebelum 

terjadinya tsunami yang paling sesuai tercantum pada 

angka… .  

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

LINGKUP 
MATERI 
Mitigasi 

bencana 
 

MATERI 

Siklus 
penanggulangan 
bencana 

 

Kunci 
Jawaban 

C 
INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
pernyataan, 
peserta didik 
dapat 
mengidentifikasi 
tindakan 
penanggulangan 
bencana yang 
sesuai  dengan 
karakteritik 
wilayah dan 
jenis 
bencananya  

  

√   
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KESIMPULAN 

Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan 

antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan 

terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut 

dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis 

pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi 

pembelajaran. Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi (Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lain 

pendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depan  

nanti dapat bersaing dengan negara lain. 

Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order 

thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat 

tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan 

kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Unit pembelajaran KD 3.7 Menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam 

melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern diuraikan 

menjadi beberapa sub materi atau unit pembelajar. Pada sub-materi atau 

unit pembelajaran Mitigasi bencana ini  terdiri dari ringkasan keterkaitan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi 

materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada 

model pembelajaran dan metode yang sesuai dengan materi dan 

karakteristik peserta didik. Pada unit ini juga dilengkapi dengan bahan 

bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS. 
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UMPAN BALIK 

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu 

mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian  

instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan 

baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan 

jujur. 

 

 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami indikator yang telah 
dikembangkan berdasarkan Kompetensi 
Dasar 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan 
fenomena kehidupan sehari-hari 

    

3 Merasa bahwa tahapan aktivitas 
pembelajaran dapat mengembangkan HOTS 
peserta didik 

    

4 Memahami tahapan aktivitas yang 
disajikan dengan baik 

    

5 Mampu dengan baik mengaplikasikan 
aktivitas pembelajaran di dalam kelas 

    

6 Memahami dengan baik Lembar Kerja 
peserta didik yang dikembangkan 

    

7 Mampu melaksanakan dengan baik Lembar 
Kerja peserta didik yang dikembangkan 

    

8 Memahami Konten secara menyuluh 
dengan baik 

    

9 Memami prosedur penyusunan soal HOTS 
dengan baik 

    

10 Mampu membahas soal HOTS yang 
disajikan dengan tepat 

    

Jumlah     

Jumlah Total  
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Keterangan  
1 = tidak menguasai 
2 = cukup menguasai  
3 = menguasai 
4 = Sangat Menguasai 

Pedoman Penskoran 

 
Skor = Jumlah Total X 100 

40 

 

Keterangan Umpan Balik 

Skor Umpan Balik 

< 70 Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara 
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan 
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai anda 
memahaminya. 

70-79 Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian 
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP. 

80-89 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilaian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik. 

> 90 Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian 
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat baik. 
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di MGMP 
untuk membelajarkan unit ini. 
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PENUTUP 

Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan dalam paket unit 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi acuan Saudara dalam 

mengembangkan pembelajaran Pengantar Geografi. 

Selanjutnya, pengembangan pembelajaran yang Saudara rancang perlu 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan wilayah 

setempat .  

Saudara perlu menindaklanjuti unit-unit ini bekerjasama dengan  guru-guru 

Geografi lainnya pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

yang tergabung dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

di Zona masing-masing.  

Kegiatan MGMP  dapat dikembangkan untuk mengkaji dengan baik semua 

komponen yang terdapat dalam unit pembelajaran agar dapat 

mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Selain itu, Saudara dapat 

mengantisipasi  kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi.  

Selanjutnya, unit-unit pembelajaran yang Saudara kembangkan diharapkan 

dapat membantu Saudara dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan 

umum langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara 

perlu menjabarkan aktivitas pembelajaran yang masih berupa skenario ke 

dalam langkah-langkah pembelajaran yang lebih rinci, detail, dan operasional. 

Demikian pula soal-soal tes atau ujian yang merupakan instrumen penilaian 

perlu terus dikembangkan agar berorientasi HOTS.  

LKPD dalam unit-unit ini juga disajikan untuk mendampingi peserta didik 

mencapai kompetensi dan mengkontekstualkan materi yang dipelajari 

sehingga Saudara diperkenankan untuk menyesuaikan alokasi waktu 
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pembelajaran saat menerapkan di kelas. Selain itu, Saudara dapat 

mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang disajikan di unit 

pembelajaran untuk mengembangkan pada topik-topik lainnya.  

Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu merefleksi dan 

mengevaluasi keefektifan, keberhasilan, serta permasalahannya. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

bersama guru lainnya agar dapat segera ditemukan alternatif pemecahannya 

sehingga menjadi pengalaman mengajar terbaik. Oleh karena itu, tuliskan 

pengalaman belajar terbaik Saudara  dalam bentuk karya tulis best practice 

atau lainnya.  Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal, 

sekaligus dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan 

keprofesian.  

Akhirnya, kami mengaharapkan saran, masukan, atau usulan konstruktuif 

demi penyempurnaan paket unit pembelajaran ini.  
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LAMPIRAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA/MA 

KELAS X 

 
KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian,serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan 

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami pengetahuan dasar 

geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.1 Menyajikan contoh penerapan 
pengetahuan dasar geografi 
pada kehidupan sehari-hari 

3.2 Memahami dasar-dasar 
pemetaan, pengindraan jauh, 
dan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) 

4.2 Membuat peta tematik wilayah 
provinsi dan/atau salah satu 
pulau di Indonesia berdasarkan 
peta rupa bumi 

3.3 Memahami langkah-langkah 
penelitian ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 

4.3 Menyajikan hasil observasi 
lapangan dalam bentuk makalah 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
foto,dan/atau video 

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

4.4 Menyajikan karakteristik planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 
dengan menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 
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3.5 Menganalisis dinamika litosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.5 Menyajikan proses dinamika 
litosfer dengan menggunakan 
peta, bagan, gambar, tabel, 
grafik, video, dan/atau animasi 

3.6 Menganalisis dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.6 Menyajikan proses dinamika 
atmosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

3.7 Menganalisis dinamika hidrosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

4.7 Menyajikan proses dinamika 
hidrosfer menggunakan peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

 
 
KELAS XI 
 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3. Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan  

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami kondisi wilayah dan 

posisi strategis Indonesia 
sebagai poros maritim dunia 

4.1 Menyajikan contoh hasil 
penalaran tentang posisi 
strategis wilayah Indonesia 
sebagai poros maritime dunia 
dalam bentuk peta, tabel, 
dan/atau grafik 

3.2 Menganalisis sebaran flora dan 
fauna di Indonesia dan dunia 
berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

4.2 Membuat peta persebaran flora 
dan fauna di Indonesia dan 
dunia yang dilengkapi gambar 
hewan dan tumbuhan endemik 
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3.3 Menganalisis sebaran dan 
pengelolaan sumber daya 
kehutanan, pertambangan, 
kelautan, dan pariwisata sesuai 
prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan 

4.3 Membuat peta persebaran 
sumber daya kehutanan, 
pertambangan, kelautan, dan 
pariwisata di Indonesia 

3.4 Menganalisis ketahanan pangan 
nasional, penyediaan bahan 
industri, serta potensi energi 
baru dan terbarukan di 
Indonesia 

4.4 Membuat peta persebaran 
ketahanan pangan nasional, 
bahan industri, serta energi baru 
dan terbarukan di Indonesia 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia 
untuk perencanaan 
pembangunan 

4.5 Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk peta, tabel, grafik, 
dan/atau gambar 

3.6 Menganalisis keragaman budaya 
bangsa sebagai identitas 
nasional berdasarkan keunikan 
dan sebaran 

4.6 Membuat peta persebaran 
budaya daerah sebagai bagian 
dari budaya nasional 

3.7 Menganalisis jenis dan 
penanggulangan bencana alam 
melalui edukasi, kearifan lokal, 
dan pemanfaatan teknologi 
modern 

4.7 Membuat sketsa, denah, 
dan/atau peta potensi bencana 
wilayah setempat serta strategi 
mitigasi bencana berdasarkan 
peta tersebut 

 

 

 

KELAS XII  

 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

3 Memahami, menerapkan,  
menganalisis dan  mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 

4 Mengolah, menalar, menyaji, dan 
mencipta dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan metode 
sesuai kaidah keilmuan 
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sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami konsep wilayah dan 

pewilayahan dalam perencanaan 
tata ruang wilayah nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota 

4.1 Membuat peta pengelompokan 
penggunaan lahan di wilayah 
kabupaten/kota/provinsi 
berdasarkan data wilayah 
setempat 

3.2 Menganalisis struktur 
keruangan desa dan kota, 
interaksi desa dan kota, serta 
kaitannya dengan usaha 
pemerataan pembangunan 

4.2 Membuat makalah tentang 
usaha pemerataan 
pembangunan di desa dan kota 
yang dilengkapi dengan peta, 
bagan, tabel, grafik, dan/atau 
diagram 

3.3 Menganalisis jaringan 
transportasi dan tata guna lahan 
dengan peta dan/atau citra 
pengindraan jauh serta Sistem 
Informasi Geografis (SIG) 
kaitannya dengan 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

4.3 Menyajikan peta tematik 
berdasarkan pengolahan citra 
pengindraan jauh dan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) untuk 
pengembangan potensi wilayah 
dan kesehatan lingkungan 

3.4 Menganalisis karakteristik 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas 

4.4 Membuat makalah tentang 
interaksi Indonesia dengan 
negara maju dan negara 
berkembang dalam konteks 
pasar bebas yang dilengkapi 
dengan peta, tabel, grafik, 
dan/atau diagram  
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