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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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PENDAHULUAN 

Kompetensi mata pelajaran geografi dirumuskan dari sudut pandang  

hubungan sistem interaksi manusia dan lingkungan dalam tiga dimensi. Cara 

pandang geografi terhadap dinamika lingkungan fisik dan lingkungan 

masyarakat akan dilihat dari aspek integrasi keruangan dan interdependensi 

ruang baik antar tempat maupun antar skala. Perspektif ini dapat diwujudkan 

dalam bentuk nyata maupun abstrak (dan atau representasi) baik secara 

visual, verbal, matematis, digital, maupun dalam pola pikir (kognitif). 

Kompetensi Dasar menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan adalah tuntutan kompetensi dari salah satu muatan materi 

fenomena geosfer yang diajarkan pada jenjang SMA/MA kelas X semester 2. 

Berdasarkan perspektif ruang lingkup kajian geografi tergabung pada geografi 

fisik. Kajian geografi fisik ini akan disintesiskan dengan aspek lainnya.   

Unit pembelajaran ini dikembangkan sebagai suplemen buku guru dan buku 

siswa kurikulum 2013. Unit Pembelajaran ini memilih model pembelajaran  

Discovery Learning dalam mempelajari dinamika litosfer. Penerapan model 

pembelajaran ini sebagai contoh saja dan sebetulnya dapat juga menggunakan 

model-model pembelajaran lainnya. Adapun  langkah-langkah 

pembelajarannya sebagai berikut. Fase 1; Stimulation (pemberian 

rangsangan), Fase 2; Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah), 

Fase 3; Data collection (pengumpulan data), Fase 4; Data proceseing 

(pengolahan data), Fase 5; Verification (pembuktian), dan Fase 6; 

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). 

Dimensi pengetahuan muatan materi dinamika litosfer meliputi antara lain; 

Fakta (bentuk muka bumi, jenis batuan, peristiwa gunung api, peristiwa 

gempa bumi dan peristiwa tsunami), Konsep (batuan, litosfer, tektonisme, 
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vulkanisme, seisme, pedosfer), Prinsip (pemanfaatan batuan, gerak arus 

konveksi, konservasi tanah), Prosedur (siklus batuan, pergerakan tektonik 

lempeng, proses terjadinya gempa, erupsi dan tsunami).  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.5 Menganalisis dinamika 
litosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

1. Menganalisis dinamika litosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan  

X 

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

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

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

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 

IPK Pendukung: 
3.5.1 Mengidentifikasi struktur 

lapisan kulit bumi (litosfer) 
3.5.2 Mendiskripsikan siklus batuan 
3.5.3  Mengklasifikasi jenis-jenis 

batuan 
3.5.4 Mengidentifikasi karakteristik 

jenis batuan 
3.5.5 Mengidentifikasi tenaga 

geologi 

IPK Pendukung: 
4.5.1 Mengumpulkan informasi dan 

data/gambar/lokasi tentang 
struktur lapisan kulit bumi ( 
litosfer) 

4.5.2 Mengumpulkan informasi 
data/gambar tentang siklus batuan 

4.5.3 Mengumpulkan informasi dan data 
tentang jenis-jenis batuan 
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3.5.6 Mengidentifikasi jenis jenis 
erosi 

4.5.4 Mengumpulkan informasi tentang 
pemanfaatan batuan  melaui 
gambar, tabel, video, dan/atau 
animasi 

4.5.5 Mengumpulkan informasi tentang 
tenaga geologi melalui  gambar, 
video, dan/atau animasi 

4.5.6 Mengumpulkan informasi tentang 
jenis-jenis erosi melalui  gambar, 
video, dan/atau animasi 

IPK Kunci: 
3.5.7 Menganalisis manfaat batuan 

terhadap kehidupan  
3.5.8 Menganalisis dampak  

tektonisme terhadap 
kehidupan 

3.5.9 Menganalisis dampak 
vulkanisme terhadap 
kehidupan  

3.5.10 Menganalisis dampak seisme 
terhadap kehidupan  

3.5.11 Menganalisis dampak tenaga 
eksogen terhadap kehidupan 

3.5.12 Menganalisis proses 
pembentukan tanah 

3.5.13   Menganalisis persebaran 
jenis-jenis tanah di Indonesia 

3.5.14  Menganalisis konservasi  
tanah 

IPK Kunci: 
4.5.7 Menyajikan informasi/laporan 

tentang pemanfaatan batuan bagi 
kehidupan melaui peta, bagan, 
gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi 

4.5.8  Menyajikan informasi proses dan 
dinamika tektonisme melalui peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan /atau animasi 

4.5.9 Menyajikan informasi proses dan 
dinamika vulkanisme  melalui, 
peta, bagan, gambar, tabel, grafik, 
video, dan/atau animasi 

4.5.10 Menyajikan informasi proses dan  
dinamika seisme melalui, peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi 

4.5.11 Menyajikan informasi proses dan 
dinamika eksogen  melalui peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi  

4.5.12 Menyajikan informasi tentang 
proses dan dinamika  
pembentukan tanah melalui peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi 

4.5.13 Membuat peta persebaran jenis-
jenis tanah di indonesia 

4.5.14 Menyajikan informasi tentang 
konservasi tanah melalui peta, 
bagan, gambar, tabel, grafik, video, 
dan/atau animasi 

IPK Pengayaan: 
3.5.15 Membandingkan dampak 

tenaga endogen dengan 
eksogen terhadap kehidupan 

IPK Pengayaan: 
4.5.15 Menyajikan/ mempresentasikan 

dampak tenaga geologi terhadap 
kehidupan melalui peta, bagan, 
gambar, grafik, video, dan /animasi 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Dinamika Litosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan 

Dimensi pengetahuan disusun berdasarkan  fakta, konsep, prinsip, prosedur 

bahkan sampai metakognitif ada pada fenomena litosfer. Contoh fenomena 

dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah berbagai macam batuan, 

peristiwa dislokasi batuan, peristiwa patahan dan lipatan, peristiwa gunung 

meletus, gempa bumi, dan berbagai jenis tanah. Berdasarkan karakteristik 

ilmu geografi fenomena tersebut  dikaji dengan konteks keruangan.  

Coba Saudara perhatikan gambar 1. Pada gambar tersebut terdapat berbagai 

jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi. Menurut Saudara bagaimana proses 

terjadinya? Apa sajakah jenis batuan itu? Apa manfaatnya bagi kehidupan? 

Bagaimana prospek ke depan potensi batuan yang sangat banyak jenisnya di 

indonesia? 

 

  

 

 

 

 

Coba berikut ini juga Saudara dapat mengamati gambar 2 Gunung Kelud. 

Menurut Saudara tentu akan mengatakan bahwa gunung api ini terus 

berproses dan tidak pernah berhenti. Kemudian pada saatnya kalau sudah 

tidak mampu menahan material dalam perutnya akan meletus. Apakah 

Gambar 1 Batuan yang bernilai ekonomi tinggi 
Sumber : http://tasman1959.blogspot.com/2015/01/v-

behaviorurldefaultvmlo.html 
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memiliki tipe letusan yang berbeda-beda antara gunung api satu dengan 

lainnya? Mengapa bisa terjadi? Apa dampaknya bagi kehidupan?  

 

   

 

 

 

 

 

Akhir-akhir ini kita mengalami gempa bumi di Lombok, di Palu dan diberbagai 

daerah di Indonesia. Mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi? Apa 

sajakah jenis gempa yang sering terjadi? Dimana berpotensi terjadi gempa 

bumi? Gempa bumi apa yang berpotensi terjadi tsunami? Mengamati Gambar 

3 Gempa Palu, Apa dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan? 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gunung Kelud 
Sumber : https://terbarutau.blogspot.com/2014/02/gunung-kelud-

meletus-pada-pukul-2300.html 

 

Gambar 3 Gempa Palu 
Sumber : https://tirto.id/tanggapan-bnpb-soal-kemungkinan-gempa-palu-

jadi-bencana-nasional-c3QJ 
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Dari gambar 4 tentang tanah longsor di Sukabumi, menimbulkan berbagai 

pertanyaan. Menurut Saudara apa penyebab terjadinya tanah longsor 

tersebut? Mengapa bisa longsor? Apa faktor-faktor penyebabnya? dan Apa 

dampak yang ditimbulkan? 

 

 

 

 

 

 

Mengamati gambar 5  tentang jenis tanah Saudara tentu berfikir, termasuk 

jenis tanah apakah itu? Dimana persebarannya? Kalau itu tergolong lahan 

kritis bagaimana cara pelestariannya?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Tanah longsor 
Sumber : http://www.tribunnews.com/regional/2019/01/01/longsor-di-

sukabumi-15-jenazah-sudah-ditemukan 
 

Gambar 5  Jenis Tanah 

Sumber : http://ips-abi.blogspot.com/2012/10/persebaran-jenis-tanah-
dan.html 
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Dari fenomena-fenomena tersebut di atas Saudara perlu sekali mempelajari 

lebih mendalam terkait dinamika litosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut  mendapat solusi.   
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN materi pokok litosfer pada Kompetensi Dasar 

3.5 Menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 

(Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat 

dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. 

Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan 

mengembangkan soal yang setipe pada materi pokok dinamika litosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan.  

Contoh Soal UN Tahun 2016 

No. Soal UN Tahun 2016 

1 Dampak pergerakan tektonik yaitu terjadinya patahan di dasar laut yang 

menimbulkan…. 

A.  Gempa laut disertai tsunami 

B. Hiposentrum menjadi  dangkal 

C. Perluasan tepi lempeng benua 

D. Palung pada tepian benua 

E. Aktivitas vulkanisme di dasar laut 

 

Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L3 Penalaran (Menganalisis/C4) 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.5.8 Menganalisis dampak  tektonisme terhadap 
kehidupan 

Diketahui : Pergerakan tektonik 

Ditanyakan : Dampak pergerakan tektonik di dasar laut 

Materi yang dibutuhkan : Proses tektonisme 
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Contoh Soal UN Tahun 2017 

No. Soal UN Tahun 2017 

2 

 

Dampak letusan gunung api secara global adalah …. 

A. terjadi tsunami menyebabkan kematian tumbuhan 

B. pendangkalan sungai disebabkan aliran material letusan 

C. semburan aerosol vulkanik menurunkan suhu Bumi 

D. semburan abu vulkanik melenyapkan spesies tertentu 

E. abu vulkanik menyebabkan kandungan oksigen meningkat 

 

Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L3 Penalaran (Menganalisis/C4) 

Indikator yang bersesuaian : 3.5.9 Menganalisis dampak vulkanisme 
terhadap kehidupan  

Diketahui : Letusan gunung api (erupsi vulkanisme) 

Ditanyakan : Dampak letusan gunung api secara global 

Materi yang dibutuhkan : Proses vulkanisme 

 

Contoh Soal UN Tahun 2018 

No. Soal UN Tahun 2018 

3 Pernyataan: 
(1) pengolahan lahan sejajar garis kontur; 
(2) penanaman tumbuhan secara berjalur sejajar garis kontur; 
(3) pembuatan undakan dan saluran air yang sejajar garis kontur; 
(4) penanaman pohon permanen untuk melindungi tanah dari tiupan 

angin; 
(5) penanaman rumput penutup tanah. 
Upaya pelestarian tanah dengan metode vegetatif 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) 
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Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L3 Penalaran (C4 Menganalisis) 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 1.5.13 Menganalisis konservasi  tanah 

Diketahui : Contoh-contoh pelestarian tanah  

Ditanyakan : Upaya pelestarian tanah dengan metode vegetatif 

Materi yang dibutuhkan : Konservasi tanah 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 

Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta 

didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan 

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan 

peserta didik yang digunakan dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran  berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta untuk mencapai kompetensi pada materi 

dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Aktivitas 

pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi empat 

skenario pembelajaran. Sebenarnya berdasarkan cakupan materi seharusnya 

diuraikan sampai delapan skenario pembelajaran. Karena berbagai 

pertimbangan termasuk pertimbangan analisis kisi-kisi UN geografi selama 

tiga tahun terakhir yang sering muncul maka skenario pembelajarannya 

dipadatkan menjadi  empat aktivitas pembelajaran.  Pengembangan skenario 

pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses 

(Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas 

pembelajaran untuk masing-masing aktivitas. 

Aktivitas  Pembelajaran 1 

Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai fenomena 

litosfer. Permukaan bumi kita ini selalu mengalami perubahan, fenomena yang 
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kita rasakan adanya tanah longsor, lipatan, patahan, gempa bumi,  gunung 

meletus, lahar, lava, kerikil, debu dan material lain yang dikeluarkan oleh 

erupsi gunung api. Gempa bumi sering melanda wilayah Indonesia. Disamping 

itu banyak kita jumpai berbagai jenis batuan, bahkan jenis batuan itu sangat 

besar manfaatnya bagi kehidupan. Mengapa bumi kita selalu mengalami 

perubahan? Mengapa terjadi gerakan-gerakan bumi? Mengapa sering terjadi 

gunung meletus dan gempa bumi?  Mengapa tanah di Indonesia bervariasi 

tingkat kesuburannya? Apa penyebab berbagai macam fenomena itu terjadi ? 

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa dampak yang ditimbulkan? 

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan 

aktivitas berikut ini. Untuk mencapai kompetensi tersebut dipilihlah model 

Pembelajaran Discovery Learning dengan sintak: 1) Pemberian rangsangan 

(Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) 

Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) 

Pembuktian (Verification); dan 6) Menarik simpulan/generalisasi 

(Generalization) (Aryana, dkk, 2018).  

Karakteristik lapisan Bumi dan Batuan 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Melalui penggunaan model Discovery Learning, diskusi dan penugasan peserta 

mampu mengidentifikasi struktur lapisan  kulit bumi (litosfer),  

mendiskripsikan proses terbentuknya siklus batuan,  mengklasifikasikan jenis 

batuan,  mengidentifikasi karakteristik jenis batuan, menganalisis berbagai 

jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi manfaatnya terhadap kehidupan.  
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Aktivitas ini akan mencapai indikator berikut: 

Indikator:  

3.5.1 Mengidentifikasi struktur lapisan  kulit bumi (litosfer) 

3.5.2 Mendiskripsikan proses terbentuknya siklus batuan 

3.5.3 Mengklasifikasi jenis-jenis batuan  

3.5.4 Mengidentifikasi karakteristik jenis batuan 

3.5.7 Menganalisis berbagai jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi 

manfaatnya terhadap kehidupan 

4.5.1 Mengumpulkan informasi, data/gambar/lokasi tentang struktur lapisan 

kulit bumi (litosfer) 

4.5.2 Mengumpulkan informasi, data/gambar/lokasi tentang siklus batuan 

4.5.3 Mengumpulkan informasi dan data tentang jenis-jenis batuan 

4.5.4 Mengumpulkan informasi tentang pemanfaatan batuan  melaui gambar, 

tabel, video, dan/atau animasi 

4.5.7 Menyajikan informasi proses dinamika  terbentuknya batuan, jenis dan 

pemanfaatan batuan melaui peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, 

dan/atau animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 6 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. Video  aktivitas manusia dalam memanfaatkan batuan.  

c. Buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis. 

b. Laptop & infocus. 

c. Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen. 

d. Komputer. 
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Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik. 

b. Menanya batuan apa saja yang pernah mereka jumpai dan meminta peserta 

didik mengemukakan ciri-ciri batuan yang ada di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Mengaitkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi yang 

akan dipelajari.  

e. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.  

f. (Memberi stimulus) Peserta menyimak tayangan video aktivitas manusia 

dalam memanfaatkan batuan.  

g. Peserta didik diminta mengajukan pertanyaan, tanggapan atau komentar isi 

tayangan video. (berfikir kritis) 

h. Setiap kelompok peserta didik diberi topik untuk mendiskusikan (aktivitas 

manusia dan pemanfaatan batuan, siklus batuan dan jenis-jenis batuan dan 

batuan bernilai ekonomi tinggi), LKPD : 1  dan LKPD : 2. 

i. Peserta didik ditugaskan membaca buku, mencari informasi sesuai dengan 

topik yang telah diberikan. (literacy) 

j.  (Mengidentifikasi masalah) Peserta didik secara berkelompok didorong 

mengajukan pertanyaan dan diminta merumuskan minimal tiga 

pertanyaan berkaitan dengan topik yang telah diberikan seperti contoh di 

bawah ini: 

1) Aktivitas manusia apa sajakah dalam memanfaatkan batuan?, industri 

apa yang erat kaitanya dengan batuan?, bagaimana peran batuan dalam 

kehidupan? Bagaimana proses terbentuknya batuan? faktor-faktor apa 

yang berpengaruh terhadap terbentuknya batuan dalam siklus batuan? 

dst. Ada berapa jenis batuan berdasarkan klasifikasi batuan? dst. 

Batuan jenis apakah yang termasuk batuan bernilai ekonomi tinggi?, 

bagaimana proses terbentuknya? faktor apa yang menyebabkan 
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sehingga bernilai ekonomi tinggi? dst. (kolaborasi, berfikir kritis, kreatif 

inovatif) 

2)  (Mengumpulkan informasi) Peserta didik diminta mencari dan 

mengumpulkan data/informasi berkaitan dengan topic bahasan setiap 

kelompok (aktivitas manusia pemanfaatan batuan, siklus batuan, jenis 

batuan dan batuan bernilai ekonomi tinggi) untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui buku teks, 

internet dan referensi lainnya dalam bentuk gambar, bagan, peta, tabel 

dan deskripsi 

3) Peserta didik diminta mendiskusikan data/informasi yang telah 

diperoleh sesuai dengan topik dan rumusan pertanyaan setiap 

kelompok mengenai siklus batuan, aktivitas manusia dan pemanfaatan 

batuan, serta batuan bernilai ekonomi tinggi 

4)  (Mengolah informasi/data) Peserta didik mengklasifikasi dan 

mengolah informasi/data yang diperoleh tentang siklus batuan, 

aktivitas manusia dan pemanfaatan batuan, batuan beku, batuan 

sedimen, batuan metamorf, batuan bernilai ekonomi tinggi 

5) Secara berkelompok merumuskan pembahasan sebagai jawaban atas 

pertanyaan/masalah yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai 

siklus batuan, aktivitas manusia dan pemanfaatan batuan, batuan beku, 

batuan sedimen, batuan metamorf, batuan bernilai ekonomi tinggi 

6) Masing-masing kelompok berdiskusi merumuskan kesimpulan atas 

topic siklus batuan, aktivitas manusia dan pemanfaatan batuan, batuan 

beku, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan bernilai ekonomi 

tinggi. (Komunikasi)  

7) Secara berkelompok peserta didik menuliskan hasil pembahasan dan 

diskusi kelompok pada kolom tempat bekerja dalam bentuk deskripsi, 

gambar, video tabel atau peta 

8)   (Memverifikasi dan menyimpulkan data) Secara bergilir setiap 

kelompok diberi kesempatan mengemukakan /mempresentisikan 
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hasil diskusi kelompoknya tentang aktivitas manusia dan pemanfaatan 

batuan, siklus batuan, jenis batuan, batuan bernilai ekonomi tinggi. 

(Komunikasi) 

9) Kelompok lain diberi kesempatan memberi tanggapan dan pertanyaan 

untuk memverifikasi informasi atau data yang ditayangkan setiap 

kelompok 

10) Setiap kelompok mengajukan kesimpulan atas topik setelah 

mempresentasikan topik tugasnya 

k. Guru meminta peserta didik mengemukakan kesimpulan Aktivitas 

manusia dalam pemanfaatan batuan, siklus batuan dan jenis batuan dan 

batuan yang bernilai ekonomi tinggi 

l. Evaluasi  

m. Guru mengingatkan materi pertemuan berikutnya tentang tektonisme  

Aktivitas  Pembelajaran 2 

Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Melalui penggunaan model Discovery Learning, diskusi dan penugasan peserta 

mampu menentukan proses tektonisme, menjelaskan jenis-jenis lipatan, 

menganalisis dampak  tektonisme terhadap kehidupan.    

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut: 

Indikator:  

3.5.5.  Mengidentifikasi tenaga geologi 

3.5.8.  Menganalisis dampak  tektonisme terhadap kehidupan 
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4.5.5  Mengumpulkan informasi tentang tenaga geologi melalui  gambar, video, 

dan/atau animasi 

4.5.8  Menyajikan informasi proses dan dinamika tektonisme melalui peta, 

bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan /atau animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau Lembar Kerja (siswa). 

b. Video Pembelajaran tentang Proses Tektonisme. 

c. Buku, modul, foto dan gambar. 

d. Manusia dalam lingkungan 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Objek fisik: model, dan spesimen. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

b. Merefleksi pembelajaran  tentang litosfera yang pernah dipelajari 

sebelumnya. 

c. Pemberian motivasi menggunakan berbagai tayangan dan pertanyaan 

yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam Menganalisis proses 

tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. Memberikan soal pretest secara lisan  

(Fase 1; Memberi stimulus)  

Kegiatan Literasi 

f. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topik materi Proses tektonisme dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan dengan cara : 
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g. Melihat (tanpa atau dengan alat) 

h. Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. 

Mengamati 

b. Memberikan LKPD : 3  Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan 

c. Pemberian contoh-contoh materi Proses tektonisme dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 

media interaktif, dsb 

Membaca 

d. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca 

materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan Proses tektonisme dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan 

Menulis 

e. Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Proses 

tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

Mendengar 

f. Pemberian materi Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan oleh guru. 

Menyimak 

g. Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 

pelajaran mengenai materi : Proses tektonisme dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan 

kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. 

(Fase 2; Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah) 

Critical Thinking (Berpikir Kritik) 

h. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. 
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i. Mengajukan pertanyaan tentang materi Proses tektonisme dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan, yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 

rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. 

Fase 3, Data Collection (pengumpulan data) 

Kegiatan Literasi 

j. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 

pertanyan yang telah diidentifikasi 

k. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok. (collaboration) 

l. Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 

materi dengan rasa percaya diri Proses tektonisme dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan sesuai dengan pemahamannya. 

Fase 4, Data Processing (pemrosesan  data) 

Collaboration and critical thinking 

m. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan  

n. Mengolah informasi dari materi Proses tektonisme dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

o. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Proses 

tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 

Fase 5, Verification (pembuktian) 

critical thinking 
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p. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi 

hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. 

q. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-

soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik 

Fase 6 Generalization (menarik kesimpulan) 

(Communication) 

r. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

s. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang 

materi : Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

t. Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan 

u. Memeriksa pekerjaan siswa 

v. Memberi penghargaan 

Aktivitas  Pembelajaran 3 

Proses vulkanisme, seisme, Proses  tenaga endogen-eksogen dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Melalui penggunaan model Discovery Learning, diskusi dan penugasan 

peserta mampu mengidentifikasi jenis- jenis erosi, menganalisis dampak 

vulkanisme, dampak seisme, dampak tenaga eksogen terhadap kehidupan, 

dan  membandingkan dampak tenaga endogen dengan eksogen terhadap 

kehidupan.  

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut: 
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Indikator: 

3.5.6 Mengidentifikasi jenis- jenis erosi melalui pengamatan 

3.5.9 Menganalisis dampak vulkanisme terhadap kehidupan melalui 

pengamatan 

3.5.10 Menganalisis dampak seisme terhadap kehidupan melalui pengamatan 

3.5.11 Menganalisis dampak tenaga eksogen terhadap kehidupan 

3.5.15 Membandingkan dampak tenaga endogen dengan eksogen terhadap 

kehidupan  

4.5.6   Mengumpulkan informasi tentang jenis-jenis erosi melalui  gambar, 

video, dan/atau animasi 

4.5.9  Menyajikan informasi proses dan dinamika vulkanisme  melalui, peta, 

bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi  

4.5.10 Menyajikan informasi proses dan  dinamika seisme melalui, peta, bagan, 

gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi 

4.5.11 Menyajikan informasi proses dan dinamika eksogen melalui peta, 

bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi 

4.5.15 Menyajikan/ mempresentasikan dampak tenaga geologi terhadap 

kehidupan melalui peta, bagan, gambar, grafik, video, dan /animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 6 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen. 
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Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

b. Menanya tentang gunung api dan gempa bumi yang pernah terjadi di 

Indonesia akhir –akhir ini. 

c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengaitkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari  

e. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok  

(Fase 1; Memberi stimulus) 

f. Memberi stimulus dengan cara menanyakan tentang menganalisis 

proses vulkanisme, seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

(Fase 2; Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah) 

g. Guru membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah yang 

berkaitan dengan menganalisis proses vulkanisme, seisme  dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan 

Fase 3, Data Collection (pengumpulan data) 

h. Membimbing dan memotivasi masing-masing individu dalam kelompok 

untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan 

Fase 4, Data Processing (pemrosesan  data) 

i. Mempersilahkan peserta didik berdiskusi tentang vulkanisme dan 

seisme dengan bantuan buku dan sumber-sumber dari internet. Melalui 

LKPD 4 dan LKPD 5. 

j. Melakukan penilaian otentik sikap (observasi) menggunakan format 

penilaian yang ada pada instrumen penilaian sikap 

Fase 5, Verification (pembuktian) 

k. Membimbing peserta didik melakukan pembuktian terhadap jawaban 

permasalahan melalui diskusi di dalam kelompok tentang menganalisis 

proses vulkanisme, seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 
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Generalization (menarik kesimpulan) 

l. Membimbing peserta didik menulis laporan diskusi 

m. Membimbing Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi  di depan 

kelas yang diwakili oleh anggotanya 

n. Mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi kelas dan tanya 

jawab mengenai pembahasan jawaban pertanyaan. 

o. Memberikan penguatan tentang menganalisis proses vulkanisme, 

seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

p. Merefleksi proses pembelajaran dengan meninjau permasalahan awal 

melalui pertanyaan 

q. Melaksanakan penilaian menggunakan format penilaian yang ada pada 

instrumen penilaian otentik 

r. Bersama peserta didik menyimpulkan proses vulkanisme, seisme dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan 

s. Memberikan PR  

t. Melaksanakan postes 

u. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

v. Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedi, pengayaan, konseling, 

dan/atau tugas) 

w. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan  berikutnya.  

Aktivitas  Pembelajaran 4.  

 Proses Pembentukan, Persebaran dan konservasi Tanah  

Kompetensi Dasar: 

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 
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Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Melalui penggunaan model Discovery Learning, diskusi dan penugasan peserta 

mampu menganalisis proses pembentukan tanah,  persebaran jenis-jenis 

tanah di Indonesia, dan menganalisis konservasi tanah berdasarkan kondisi 

tanah dengan pengamatan. 

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut:  

Indikator: 

3.5.12 Menganalisis proses pembentukan tanah. 

3.5.13 Menganalisis persebaran jenis-jenis tanah di Indonesia. 

3.5.14 Menganalisis konservasi tanah berdasarkan kondisi tanah. 

4.5.12 Menyajikan informasi tentang proses dan dinamika  pembentukan 

tanah melalui peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan/atau 

animasi 

4.5.13 Membuat peta persebaran jenis-jenis tanah di indonesia 

4.5.14 Menyajikan informasi tentang konservasi tanah melalui peta, bagan, 

gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 6 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

b. Menanya terkait gempa bumi 
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c. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Mengaitkan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari  

e. Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok  

(Fase 1; Memberi stimulus) 

f. Memberi stimulus dengan cara menanyakan tentang menganalisis 

pembentukan, persebaran dan konservasi tanah. 

(Fase 2; Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah) 

g. Membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan 

dengan menganalisis pembentukan, persebaran dan konservasi tanah. 

Fase 3, Data Collection (pengumpulan data) 

h. Membimbing dan memotivasi masing-masing individu dalam kelompok 

untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan 

Fase 4, Data Processing (pemrosesan  data) 

i. Mempersilahkan peserta didik berdiskusi dengan bantuan buku dan 

sumber-sumber dari internet 

j. Melakukan penilaian otentik sikap (observasi) menggunakan format 

penilaian yang ada pada instrumen penilaian sikap 

Fase 5, Verification (pembuktian) 

k. Membimbing peserta didik melakukan pembuktian terhadap jawaban 

permasalahan melalui diskusi di dalam kelompok tentang menganalisis 

pembentukan, persebaran dan konservasi tanah. 

Fase 6, Generalization (menarik kesimpulan) 

l. Membimbing peserta didik menulis laporan diskusi 

m. Membimbing Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi  di depan 

kelas yang diwakili oleh anggotanya 

n. Mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi kelas dan tanya 

jawab mengenai pembahasan jawaban pertanyaan. 
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o. Memberikan penguatan tentang menganalisis pembentukan, persebaran 

dan konservasi tanah. 

p. Merefleksi proses pembelajaran dengan meninjau permasalahan awal 

melalui pertanyaan 

q. Melaksanakan penilaian menggunakan format penilaian yang ada pada 

instrumen penilaian otentik 

r. Bersama peserta didik menyimpulkan menganalisis pembentukan, 

persebaran dan konservasi tanah. 

s. Memberikan PR  

t. Melaksanakan postes 

u. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar 

v. Merencanakan kegiatan tindak lanjut (remedi, pengayaan, konseling, 

dan/atau tugas) 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1.  Karakteristik Lapisan-lapisan Bumi 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Karakteristik Lapisan-lapisan Bumi 

4. Tujuan                    : Melalui diskusi, pengamatan gambar peserta 

mampu menjelaskan lapisan batuan, 

mendeskripsikan siklus batuan, dan 

mengklasifikasikan jenis-jenis batuan. 

5. Petunjuk Kerja    :       

a. Bacalah Bahan Bacaan 1 tentang ”Karakteristik Lapisan-lapisan 

Bumi” pada halaman 47-50. 

b. Tuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting pada buku 

catatan! 

c. Diskusikan materi tersebut bersama kelompok! 

d. Jawablah permasalahan berikut di buku kerja! 

6. Permasalahan: 

1. Perhatikan gambar batuan penyusun litosfer! 
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a. Jelaskan ilustrasi gambar di atas! 

b. Mengapa kerak daratan lebih tebal dari kerak dasar samudera? 

c. Apakah jenis batuan yang mendominasi kerak Bumi kita? 

d. Buatlah gambar irisan Bumi secara lengkap dengan 

mengetengahkan struktur mantel Bumi yang terdiri dari 6 

(enam) sublapisan tersebut! 

2. Amati dengan cermat gambar berikut! 

 

 

 

 

a. Pada skema di atas, semua jenis batuan dapat terbentuk, terubahkan, 

terurai/lapuk dan tererosi serta terbentuk kembali dari satu jenis 

batuan menjadi jenis batuan lain, secara berulang seperti sebuah 

siklus. 

b. Deskripsikan siklus batuan di atas berdasarkan proses dan faktor 

yang mempengaruhinya. 
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3. Coba klasifikasikan dan pahami kembali jenis-jenis batuan di bawah 

ini! 

 

LKPD 2. Batuan 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Batuan 

4. Tujuan                    : Melalui penggunaan model Discovery Learning, 

penugasan peserta mampu mendiskripsikan 

proses terbentuknya siklus batuan,  

mengklasifikasikan jenis batuan,  

mengidentifikasi karakteristik jenis batuan, 

menganalisis berbagai jenis batuan yang 

bernilai ekonomi tinggi manfaatnya terhadap 

kehidupan. 
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5. Petunjuk Kerja    :       

a) Rumuskan permasalahan dan pembahasannya berkaitan dengan topik 

batuan.   

b) Tugas   dikerjakan secara berkelompok setelah selesai langsung 

dipresentasikan selanjutnya hasil karya kelompok masih dapat 

diperbaiki dengan waktu selambat-lambatnya satu minggu. 

c) Penilaian hasil karya kelompok dilaksanakan saat dilakukan 

presentasi    

Tugas Kelompok: 

1. Tentukan ketua kelompok dan tunjuk satu sekretaris untuk 

menuliskan hasil diskusi. 

2. Buatlah kolom untuk bekerja, tulis nama kelompok dan nama tim serta 

tuliskan judul   sesuai dengan topik yang telah diberikan 

3. Rumuskan pertanyaan /permasalahan dan tujuan pembahasan 

4. Carilah informasi untuk mendukung data pembahasan terkait topik 

tugas   

5. Lakukan tugas ini secara berkelompok (kelompok sesuai dengan 

kelompok belajar di kelas) untuk menghasilkan data secara lengkap 

dan informatif   

6. Tulis/laporkan hasil yang diperoleh dengan sistematika meliputi: 

a. Nama kelompok 

b. Nama anggota kelompok  

c. Judul/topik  

d. Rumusan masalah /pertanyaan dan Tujuan  

e. Pembahasan/hasil yang diperoleh  

f. Sertakan gambar,table, peta, bagan sebagai pendukung 

g. Buat Kesimpulan atas pembahasan yang diperoleh 

 

LKPD 3. Proses Tektonisme  
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1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Proses Tektonisme 

4. Tujuan                    : Melalui diskusi, pengamatan gambar tentang 

tektonisme peserta mampu menentukan jenis 

proses tektonisme,   menentukan jenis lipatan 

dan menjelaskan jenis-jenis lipatan. 

 

5. Petunjuk Kerja    :     

a. Bacalah Bahan Bacaan tentang ” Tenaga Endogen dan Eksogen pada 

subbagian Proses Tektonisme ”pada halaman 56—60. 

b. Tuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting pada buku catatan 

dan tanyakan  jika belum mengerti! 

c. Diskusikan materi tersebut bersama kelompok! 

d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku kerja! 

6. Permasalahan 

a. Perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk proses tektonisme apakah 

gambar ini? 
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b. Isi tabel berikut! 

No Gambar Jenis Lipatan Penjelasan 

1    

2   
 
 
 
 
 
 

 

3    

4    
 
 
 
 
 
 

5   
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LKPD 4. Proses Vulkanisme 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Proses Vulkanisme 

4. Tujuan                    : Melalui diskusi, pengamatan gambar peserta 

mampu membedakan intrusi dan ekstrusi 

magma, mendeskripsikan bentuk intrusi 

magma, karakteristik ekstrusi magma,    

menganalisis tipe gunung api, dan menganalisis 

dampak vulkanisme terhadap kehidupan. 

 

5. Petunjuk Kerja    :     

a. Bacalah Bahan Bacaan 2 Tenaga Endogen dan Eksogen sub materi 

Proses Vulkanisme halaman 63—66. 

b. Tuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting pada buku 

catatan! 

c. Diskusikan materi tersebut bersama kelompok! 

d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku kerja! 

6. Permasalahan: 

a. Buatlah peta persebaran gunungapi di Provinsi Saudara dengan 

menggunakan acuan pada peta persebaran gunungapi! 

b. Apa sajakah bentuk-bentuk intrusi magma seperti yang tertera pada 

gambar di bawah ini? 
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No. NAMA BENTUK INTRUSI 
I  
II  
III  
IV  
V  

 
    c. Tiga macam ekstrusi magma berdasarkan bentuk dan tempatnya: 

No. NAMA 
BENTUK 

EKSTRUSI 

KARAKTERISTIK CONTOH 

1.    
2.    
3.    

 
    d. Faktor pembeda antara intrusi magma dengan ekstrusi magma: 

FAKTOR 
PEMBEDA 

INTRUSI MAGMA EKSTRUSI MAGMA 

 Magma menyusup di 
antara batuan dalam 
kerak Bumi 

Magma keluar sampai 
ke permukaan Bumi 

 
    e. Mengapa erupsi eksplosif merupakan erupsi gunungapi yang paling 

dahsyat? 
    f. Tuliskan ciri-ciri dari gunungapi yang bertipe Sint Vincent pada tabel di 

bawah ini: 
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No. FAKTOR PENCIRI CIRI-CIRI 

1. Kedalaman dapur magma  

2. Tekanan gas  

3. Keadaan lava  

 

  g. Mengapa banyak penduduk betah tinggal di lereng gunung berapi? 

Seolah-olah mereka tidak pernah takut ketika gunungapi tersebut 

menunjukkan aktifitasnya dengan erupsinya yang menggelegar 

disertai pijaran lava, awan panas disertai abu vulkanis, dll. Buatlah 

kesimpulan tentang latar belakang penduduk betah tinggal di lereng 

gunungapi! Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan cermati 

tayangan video tentang erupsi gunungapi dan presentasi “Pengaruh 

Vulkanisme terhadap Kehidupan”. 

    h. Bagaimana pengaruh kehadiran vulkan lumpur terhadap kehidupan 

manusia di sekitarnya?  

Presentasikan hasil kerja kelompok  dalam forum diskusi kelas secara 

santun! Setelah presentasi, tempelkan hasil karya kelompok  di dinding yang 

telah disediakan! 
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LKPD 5. Proses Seisme 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Proses Seisme 

4. Tujuan                    : Melalui penggunaan model Discovery Learning, 

diskusi dan penugasan peserta mampu 

menganalisis dampak seisme terhadap 

kehidupan.  

5. Petunjuk Kerja    :     

a. Bacalah Bahan Bacaan 2 tentang Tenaga Endogen dan Eksogen pada 

submateri  Proses Seisme, pada halaman 64-68. 

b. Tuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting pada buku 

catatan dan  jika belum mengerti! 

c. Diskusikan materi tersebut bersama kelompok! 

d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku kerja! 

    6. Permasalahan: 

a. Mengapa gempa bumi bisa terjadi pada litosfer tempat kita berpijak 

ini? 

b. Seismograf pada stasiun BMKG mencatat terjadinya gempa. 

Getaran gempa pertama tercatat pukul 22.31’WIB dan getaran 

gempa kedua tercatat pada pukul 22.33’WIB. Berapakah jarak 

episentrum gempa tersebut dari stasiun BMKG itu? 

c. Ubahlah peta di bawah ini menjadi peta berpotensi tsunami di 

Indonesia! 
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d. Carilah gambar akibat gempa di Aceh, 26 Desember 2004 di 

internet! Mengapa dampak yang ditimbulkan lantaran gempa 

tersebut luar bisa hebatnya? 

e. Presentasikan hasil kerja kelompok dalam forum diskusi kelas 

secara santun! Setelah presentasi, tempelkan hasil karya kelompok 

di dinding yang telah disediakan oleh guru! 

 

LKPD 6. Dampak Tenaga Endogen dan Eksogen 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Dampak Tenaga Endogen dan Eksogen 

4. Tujuan                    : Melalui penggunaan model Discovery Learning, 

diskusi dan penugasan peserta mampu 

mengidentifikasi tenaga endogen dan eksogen 

yang bekerja pada perubahan permukaan bumi, 

menganalisis dampak tenaga endogen dan 

eksogen terhadap kehidupan.  

5. Petunjuk Kerja    :     
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a. Bacalah Bahan Bacaan 2 tentang Tenaga Endogen dan Eksogen  

halaman 69—71. 

b. Setiap kelompok mengidentifikasi tenaga yang bekerja pada 

gambar yang ditunjuk anak panah! 

c. Identifikasi 3 tenaga eksogen yang bekerja pada perubahan 

permukaan bumi  pada gambar 1,2, dan 3!  

d. Jelaskan tenaga yang bekerja, proses yang terjadi, dan bentuk 

permukaan bumi yang dihasilkan! 

e. Buat simpulan nilai karakter utama yang perlu dibangun dalam 

menyelesaikan tugas/kasus/latihan ini  

6. Permasalahan 

a. Paparkan tahapan pembentukan relief permukaan Bumi oleh 

tenaga eksogen! 

b. Jelaskan pengaruh tenaga eksogen terhadap bentuk permukaan 

Bumi!   

c. Identifikasilah  Tenaga Eksogen berikut! 

 

d. Dinamika Bumi oleh tenaga endogen akan memberi dampak negatif dan 

positif. Dampak nyata dapat langsung dilihat pada muka Bumi yang 

terpengaruh secara langsung. Kajilah dan tulislah pada tabel dampak 

yang ditimbulkan oleh tenaga tektonisme tersebut. 

Bentuk tenaga 

endogen 

Dampak 

Negatif Positif 
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e. Buatlah sebuah tulisan singkat yang berkaitan dengan pengaruh proses 

eksogen terhadap kehidupan! 

 

LKPD 7. Pembentukan, Persebaran dan Konservasi Tanah 

1. Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Pembentukan, Persebaran dan Konservasi 

Tanah 

4. Tujuan                    : Melalui penggunaan model Discovery Learning, 

diskusi dan penugasan peserta mampu 

menganalisis proses pembentukan tanah,  

persebaran jenis-jenis tanah di Indonesia, dan 

menganalisis konservasi tanah berdasarkan 

kondisi tanah dengan pengamatan. 

5. Petunjuk Kerja : 

a. Bacalah Bahan Bacaan 3 tentang ”Pembentukan tanah dan Persebaran 

Jenis Tanah” pada halaman 72—78. 

b. Tuliskan kata-kata atau kalimat yang dianggap penting pada buku 

catatan! 

c. Diskusikan materi tersebut bersama kelompok! 

d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku kerja! 

6. Permasalahan: 

1. Mengapa tanah yang semula berupa batuan induk (bedrock) kemudian 

bisa berubah menjadi beberapa horizon tanah? 
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2. Mengapa jenis tanah rawa banyak ditemukan di pulau Sumatra bagian 

timur? 

3. Apa sajakah jenis tanah yang tidak ditemukan di Indonesia 

berdasarkan klasifikasi United States Departement of Agriculture 

(USDA)—Soil Taxonomy? Mengapa demikian?    

4. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

    Pertanyaan: 

a. Termasuk kelas kemampuan lahan berapakah lahan yang tertera 

pada gambar tersebut? 

b. Apakah peruntukan yang paling tepat bagi lahan seperti itu? 

Mengapa demikian? 

5. Bagaimanakah cara penanggulangan erosi yang sebaiknya diterapkan 

pada lahan pertanian di daerah bertopografi miring hingga 

bergelombang dengan perbedaan antara musim penghujan  dan 

musim kemarau yang tegas, dan di sisi lain tingkat kesuburan 

tanahnya relatif terjaga, sehingga petani masih memperoleh hasil 

pertanian yang memadai? 
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C. Bahan Bacaan 

1. Struktur Lapisan Kulit Bumi dan Batuan 

a. Pengertian Litosfer 

Lapisan kulit bumi sering disebut litosfer. Litosfer berasal dari kata 

litos = batu, sfeer = sphaira = bulatan. Litosfer merupakan lapisan 

batuan/kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan 

ketebalan kurang lebih 1.200 km. Tebal kulit bumi tidak merata, 

kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal dari di bawah 

samudra.  

Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua/dataran 

lebih tebal daripada di bawah samudera. Bumi tersusun atas 

beberapa lapisan: 

1) Barisfer, yaitu lapisan inti bumi merupakan bahan padat yang 

tersusun dari lapisan nife (niccolum = nikel dan ferrum = besi). Jari-

jari ±3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km di bawah 

permukaan bumi. 

2) Lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan nife 

setebal 1.700 km. Berat jenisnya rata-rata 5 gr/cm3. Lapisan 

pengantara, disebut juga asthenosfer (mantle), merupakan bahan 

cair bersuhu tinggi dan berpijar. 

3) Litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara, 

dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenisnya rata-rata 2,8 gr/cm3, 

lapisan ini terdiri atas zat padat, dinamakan batuan yang secara 

umum terbagi menjadi dua, yaitu; 

a) Lapisan sial (silisium alumunium) yaitu lapisan kulit bumi yang 

tersusun atas logam silisium dan alumunium, senyawanya dalam 
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bentuk SiO2 dan Al2O3.  Pada lapisan sial ini antara lain terdapat 

batuan sedimen, granit andesit jenis-jenis batuan metamorf, dan 

batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial 

dinamakan juga lapisan kerak bersifat padat dan bertebaran rata-

rata 35 km. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

(1) Kerak benua: merupakan benda padat yang terdiri dari 

batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basalt di 

bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua. 

(2) Kerak samudra: merupakan benda padat yang terdiri dari 

endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya 

batuan batuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun dari 

batuan beku gabro dan peridolit. Kerak ini menempati dasar 

samudra. 

b) Lapisan sima (silisium magnesium) yaitu lapisan kulit bumi yang 

tersusun oleh logam logam silisium dan magnesium dalam bentuk 

senyawa SiO2 dan MgO, mempunyai berat jenis yang lebih besar 

dari pada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium 

yaitu mineral ferro magnesium dan batuan basalt. Lapisan 

merupakan bahan yang bersipat elastis dan mepunyai ketebalan 

rata rata 65 km.  

Ilustrasi lapisan kulit bumi lebih lengkap di perlihatkan pada  

gambar penampang bumi berikut ini: 
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Gambar 6 Penampang Lapisan Batuan 
Sumber: http://andromeda07.blogspot.com/2011/02/struktur-lapisan-kulit-bumi-lithosfer.html 

 
 
 

     Tabel 3. Batuan Penyusun Bumi 

No. Batuan Berat Jenis (gram/cm3) 

1. Granit 2,5—2,7 

2. Andesit 1,6—2,6 

3. Diorit 2,8—2,9 

4. Gabro 3,0 

5. Peridotit 2,6—2,8 

6. Dunit 3,2—3,3 

7. Batupasir 2,5—2,7 

8. Batugamping 2,5—2,7 

9. Marmer 2,7 

10. Gneis 2,6—3,1 
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     Tabel 4. Unsur-unsur Utama Penyusun Kerak Bumi 

Unsur Berat (%) Atom (%) Volume Ion (%) 
Oksigen 47,2 61,7 93,8 

Silika 28,2 21,0 0,9 
Alumunium 8,2 6,4 0,5 
Besi Total 5,1 1,9 0,4 
Kalsium 3,7 1,9 1,0 
Sodium 2,9 2,6 1,3 

Potasium 2,6 1,4 1,8 
Magnesium 2,1 1,8 0,3 

Hidrogen Bekas (trace) 1,3 0,0 
 

Tabel 5. Mineral Penyusun Kerak Bumi 

No. Kelompok Mineral Volume (%) 

1. K-Felspar, Plagioklas 58 

2. Piroksin, Amfibol 13 

3. Kuarsa 11 

4. Mika, Klorit, Mineral Lempung 10 

5. Karbonat, Oksida, Sulfida, Halida 3 

6. Olivin 3 

7. Epidot, Aluminosilikat, Garnet, Zeolit 2 

 

b. Batuan  

Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan 

tersusun secara fisik dari campuran mineral.  Beberapa batuan tersusun 

dari sejenis mineral saja, beberapa yang lain dibentuk oleh gabungan 

berbagai mineral. 
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Gambar 7 Tempat Asal Berbagai jenis Batuan 
Sumber: http://syekhfanismd.lecture.ub.ac.id/tag/batuan/ 

 

Batu-batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: batuan 

beku (igneous rocks), batuan sediment (sedimentary rocks), dan batuan 

metamorfosa/malihan (metamorphic rocks). Batuan-batuan tersebut 

berbeda-beda materi penyusunnya dan proses terbentuknya. 

1) Batuan Beku (igneus rocks) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang 

membeku menjadi padat. Contoh batuan beku berdasarkan tempat 

terbentuknya magma, batuan beku dibagi atas 3 macam : 

a) Batuan Beku Dalam (Plutonik) 

Terjadi di dalam magma, dengan penurunan suhu secara perlahan. 

Penurunan suhu secara perlaha tersebut menyebabkan krbtalnya terjadi 

dengan sempurna (Plutonik). Contoh batuannya batu granit, diorite, 

gabro. 

b) Batuan Beku korok/gang/celah (Hypabisal) 

Terbentuk di antara magma dengan kawah atau lubang-lubang yang 

terjadi di sekitar gunung api. Strukti batunya beragam tergantung dari 
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penurunan suhunya. Strukturnya disebut sebagai Porfirit Contoh  

batuannya adalah granit porfirit. 

c) Batuan Beku Luar/lelehan (Vulkanik) 

Pembekuan yang terjadi secara tiba-tiba di luar gunung api 

menyebabkan hablurnya halus seperti kace sehingga disebut batu kaca 

atau Obsidian. Jika telah mencapai permukaan bumi dan mengandung 

banya gas, akan menjadi batu apung Contoh : batu apung (pumice)  

2) Batuan sedimen (Redimentary rock ) 

Batuan sedimen berasal dan pelapukan atau pengikisan batuan beku, 

oleh gaya eksogen seperti aktivitas angin sinar matahari, tumbuhan dan 

manusia. Ciri utama batuan sedimen adalah berlapis-lapis. Contoh 

batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen 

dapat dikelompokkan  

a) Batuan sedimen klastik 

Batuan asal mengalami penghancuran secara mekanik dari ukuiran 

besar menjadi ukuran kecil, dan megalami transportasi kemudian 

mengendap membentuk batuan sedimen klastik. Contoh : batu pasir dan 

batu lempung. 

b) Batuan sedimen kimiawi 

Batuan sedimen pada pengendapannya terjadi pengendapan proses 

kimiawi, seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh : gips dan 

batuan evaporit 

c) Batuan sedimen organik 
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Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya 

mendapat bantuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai 

binatang di dasar laut. Contoh : koral. 

3) Batuan malihan (Metamorphic Rock) 

Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat 

berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf yang 

mengalami proses metamorfosa. Contoh batuan metamorf  yaitu 

berdasarkan tipe-tipe metamorfosa antara lain : 

a) Metamorfosa thermal (metamorfosa kontak) 

Metamorfosa kontak disebabkan oleh kenaikan temperatur pada batuan 

tertentu. 

Contoh : batu gamping yang terkena intrusi akan menjadi marmer 

b) Metamorfosa kataklastik 

Batuan metamorf ini dijumpai pada daerah yang mengalami dislokasi, 

misalnya pada daerah sesar yang besar. Contoh : batuan iklonik 

Siklus Geologi (batuan) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Siklus Batuan 
Sumber: https://simple.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle 
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Keterangan: 

1 =  Magma batuan cair pijar didalam lithosfer, bentuk mula–mula siklus 

batuan                                                                                                                       

2 =  Batuan Beku.                                                                                                                           

       a =  Karena pendinginan magma menjadi makin padat membeku.                            

3 =  Batuan sedimen Klastis.                                                                                        

b = Batuan beku rusak hancur karena tenaga eksogen: air hujan, 

panas/dingin, es, angin, dll, diangkut diendapkan menjadi batuan 

sedimen klastis. 

4.a= Batuan sedimen chemis. 

        c.1= Batuan larut dalam air dan langsung diendapkan menjadi batuan 

sedimen chemis. 

4.b= Batuan sedimen organis. 

        c.2= Batuan larut dalam air diambil oleh organisme dan melalui 

organisme membentuk batuan endapan organisme.  

 5  = Batuan metamorf.  

        d = Karena tekanan dan suhu batuan beku dan batuan sedimen 

mengalami perubahan bentuk menjadi batuan malihan ( 

metamorf ) 

c. Mineral 

Dalam mineralogi yang dimaksud dengan mineral adalah bahan alamiah 

yang anorganik, biasanya berbentuk kristal, terusun dari satu unsur atau 

persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. 

Mineral dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1) Mineral logam 

Jumlahnya melimpah : Fe, Al, Cr, Mn, Mg, Ti, dsb. 

Tidak melimpah : Cu, Pb, Zn, Sn, Au, Ag, Pt, Hg, U, dsb. 

2) Mineral non logam. 
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Bahan kimia dan pupuk buatan : NaCl, Ca(PO4)2, dsb. 

Bahan bangunan : batu gamping, pasir, lempung, gypsum, pasir besi, 

dsb. 

Bahan bakar fosil : batu bara, minyak bumi, dsb. 

James Gilluly dalam bukunya Principles of Geology mengelompokkan 

mineral dalam 3 bagian utama: 

a) Mineral-mineral  Karbonat, Sulfat, Chlorida dan Oksida. Termasuk di 

dalamnya adalah: Kalsit, Dolomit, Gipsum, Kuarsa, Magnetit, 

Hematit, Limonit, dan sebagainya. 

b) Mineral-mineral Silikat, mineral yang terbanyak  menyususn batuan 

(92%). Termasuk di dalamnya adalah: Feldspar, Piroksin, Garnet, 

Olivin, dan sebagai-nya. 

c) Mineral-mineral bahan galian penting, jumlahnya sedikit tetapi nilai 

ekonominya tinggi. Misalnya: mineral Galena (menghasilkan timah 

hitam, Sphalerit (meng-hasilkan seng), Pyrit (menghasilkan besi), 

Kalkopirit (menghasilkan tembaga), Kalkosit (menghasilkan 

tembaga), Kasiterit (menghasilkan timah), Uraninit (menghasilkan 

uranium), dan sebagainya. 

2. Tenaga Endogen dan Eksogen 

Bumi memiliki keragaman bentuk kenampakan alam, wilayah daratan dan 

lautan masing-masing memiliki keanekaragam bentuk/relief yang berbeda-

beda. Setiap bentuk/relief melahirkan ekosistem dengan ciri khas masing- 

masing. Sebagai contoh, daratan  memiliki banyak sekali kenampakan alam 

(ada gurun, pegunungan, gunung, sungai, hutan, dan masih banyak lagi).  

Pada lautan, relief pada dasar laut dibagi berdasarkan tingkat kedalaman, 

dan setiap kedalaman memiliki fenomena yang berbeda 
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Keragaman bentuk/relief  muka bumi baik di daratan maupun di lautan dari 

waktu ke waktu akan mengalami perubahan, hal ini dikarenakan adanya 

tenaga geologi. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi bentuk 

muka bumi. tenaga ini berasal dari dalam maupun luar bumi. tenaga geologi 

terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen.  

Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. sedangkan 

tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. 

tenaga endogen adalah tenaga awal yang membentuk relief permukaan 

bumi daratan dan lautan. 

Tenaga eksogen dapat dikatakan sebagai tenaga yang mengubah bentuk 

permukaan bumi yang sebelumnya telah dibentuk oleh tenaga endogen. 

Setiap tenaga pada tenaga geologi, memiliki kekuatan yang berbeda- beda, 

selain itu cara yang dipakai juga berbeda- beda. Akan tetapi memiliki 

peranan yang sama, yaitu sebagai pembentuk relief permukaan bumi. 

a. Tenaga Endogen 

Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang 

menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya 

membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Daerah awalnya 

merupakan permukaan bumi rata (datar) tetapi akibat tenaga endogen 

ini berubah menjadi gunung, bukit atau pegunungan. Pada bagian lain 

permukaan bumi turun menjadikan adanya lembah atau jurang. Secara 

umum tenaga endogen dibagi menjadi tiga jenis yaitu tektonisme, 

vulkanisme, dan seisme atau gempa yang dijelaskan sebagai berikut. 

1) Tektonisme 

Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari tekanan yang ada di dalam 

bumi, akibat adanya panas bumi, suhu panas di dalam bumi berasal dari 

inti bumi. tekanan panas ini, menyebabkan terjadinya tenaga yang 
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menekan lapisan batuan bumi. Lapisan bumi yang tertekan, akan 

menekan lapisan bumi di atasnya, hingga pada kerak bumi. Akibatnya 

bumi mengalami patahan atau lipatan.  Gerakan dalam tektonisme dibagi 

menjadi dua yaitu epirogenesa dan orogenesa. 

Epirogenesa adalah gerak vertikal secara lambat baik berupa 

pengangkatan maupun penurunan permukaan bumi yang meliputi 

daerah yang luas (epiros=benua). Bila permukaan bumi bergerak turun, 

sehingga permukaan laut tampak seolah-olah naik, maka gerak 

epirogenesa disebut gerak epirogenesa positif. 

 

Gambar 9 Gerak Epirogenesa Positif 
Sumber: https://blog.ub.ac.id/iqbal1997/ 

 

Sebaliknya Bila permukaan bumi bergerak naik, sehingga permukaan 

laut tampak seolah-olah turun, maka gerak epirogenesa disebut gerak 

epirogenesa negatif. 
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Gambar 10 Gerak Epirogenesa Negatif 
Sumber: https://blog.ub.ac.id/iqbal1997/ 

 

Orogenesa merupakan gerakan pembentukan pegunungan yang 

terjadi relatif cepat dan meliputi daerah yang lebih sempit. Gerakan 

ini menyebabkan terbentuknya pegunungan. Contohnya 

terbentuknya deretan lipatan pegunungan muda Sirkum Pasifik. 

Lipatan dan patahan merupakan gerak orogenesa yang termasuk 

dalam jenis proses diastropisme.  

Diastropisme terjadi karena ada tenaga endogen. Apakah akibat dari 

tenaga endogen? Akibat tenaga endogen adalah terjadinya 

pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi menjadikan 

permukaan bumi berbentuk cembung seperti pegunungan, dan 

gunung-gunung berapi, serta berbentuk cekung seperti laut,  dan 

danau. Kerak bumi terdiri dari dua macam, yaitu: Kerak benua dan 

Kerak samudera. 

Kerak benua, contohnya kerak benua Eropa dan Asia (disebut 

Eurasia), kerak benua Afrika, kerak benua Amerika Utara, kerak 

benua Amerika Selatan. Kerak samudera, contohnya kerak 

samudera Hindia, kerak samudera Pasifik, kerak samudera Atlantik.   
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a) Pembentukan Lipatan (Fold) 

Lipatan terjadi karena adanya gerakan pada lapisan bumi 

(lithosfera) yang menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau 

melipat, yang menyebabkan bentukan-bentukan alam. 

 

Gambar 11 Proses Pelipatan 
Sumber: http://mgm.slemankab.go.id/gaya-gaya-geologi/proses-terjadinya-lipatan/ 

Lipatan terdiri atas berbagai bentuk, di antaranya sebagai berikut.  

(1) Lipatan tegak (symmetrical fold) terjadi karena pengaruh 

tenaga radial, kekuatannya sama atau seimbang dengan 

tenaga tangensial. 

(2) Lipatan miring (asymmetrical fold) terjadi karena arah tenaga 

horizontal tidak sama atau tenaga radial lebih kecil daripada 

tenaga tangensial.  

(3) Lipatan rebah (overturned fold) terjadi karena tenaga 

horizontal berasal dari satu arah.  

(4) Lipatan menutup (recumbent fold) terjadi karena hanya 

tenaga tangensial saja berikut. 
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Gambar 12 Bentuk-Bentuk Lipatan 
Sumber: https://blog.ub.ac.id/puteriisai/2014/04/07/tugas-anlan-minggu-ke-3/ 

 

b) Pembentukan Patahan 

Patahan adalah gejala retaknya kulit bumi yang tidak plastis 

akibat pengaruh tenaga horizontal dan tenaga vertikal. Patahan 

dapat dibedakan berdasarkan prosesnya, yaitu :   

(1) Horst (tanah naik) adalah lapisan tanah yang terletak lebih 

tinggi dari daerah sekelilingnya, akibat patahnya lapisan -

lapisan tanah sekitarnya. 

 

Gambar 13 Patahan Naik dan Turun 
Sumber:https://azanulahyan.blogspot.com/2014/08/gerak-tektonik-

orogenesa-dan-epirogenesa.html 
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(2) Graben/Slenk (tanah turun) adalah lapisan tanah yang terletak 

lebih rendah dari daerah sekelilingnya akibat patahnya lapisan 

sekitarnya. 

(3) Dekstral adalah patahan dengan arah horizontal, dimana posisi 

tanah yang ada di depan kita bergeser kearah kanan. 

(4) Sinistral, adalah patahan dengan arah horizontal, dimana posisi 

tanah yang ada di depan kita bergeser kearah kiri. 

 

Gambar 14 Dektral dan Sinistral 
Sumber: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/bentuk-bentuk-patahan 

 

Block mountain terjadi akibat tenaga endogen yang membentuk retakan-

retakan di suatu daerah, ada yang naik, ada yang turun, dan ada 

 pula yang bergerak miring sehingga terjadilah satu kompleks pegunungan 

patahan yang terdiri atas balok-balok litosfer. 

2) Vulkanisme 

Vulkanisme ialah peristiwa alam yang berhubungan dengan aktivitas 

gunungapi, atau dapat diartikan juga sebagai pergerakan magma di kulit 

bumi (litosfer) menyusup ke lapisan lebih atas atau ke luar permukaan 

bumi. Jadi, gejala vulkanisme itu mencakup peristiwa intrusi magma dan 

ekstrusi magma. Jika gerakan magma tetap di bawah permukaan bumi 

disebut  intrusi magma, sedangkan magma yang bergerak dan mencapai ke 

permukaan bumi disebut  ekstrusi magma. Secara rinci, adanya intrusi 

magma (atau disebut plutonisme) menghasilkan bermacam-macam bentuk 

gunung api. 
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Gambar 15 Penampang Gunung Api 
Sumber: https://elank37.files.wordpress.com/2007/11/geo106_06.gif 

 
 

  

Gambar 16 Tipe-Tipe Letusan Gunungapi  
Sumber: http://arumawanbelajar.blogspot.com/2010/11/tipe-letusan-gunung-berapi.html 

 
 

Berdasarkan besarnya tekanan gas, derajad kecairan magma dan kedalaman 

waduk magma. Escherts membuat klasifikasi letusan pusat gunungapi seperti 

berikut: 
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a) Tipe Hawaii, dicirikan dengan lavanya yang cair dan tipis, yang dalam 

perkembangannya akan membentuk tipe gunungapi perisai. Sifat 

magmanya yang sangat cair memungkinkan terjadinya lava mancur, 

yang disebabkan arus konveksi pada danau lava. Tipe ini banyak 

dijumpai di Hawai seperti di Kilauea dan Maunaloa. 

b) Tipe Stroboli, tipe ini sangat khas untuk G. Stromboli dan beberapa 

gunungapi lainnya yang sedang meningkat kegiatannya. Magmanya 

sangat cair, kearah permukaan sering dijumpai letusan pendek yang 

disertai ledakan. Tekanan gas tipe Stromboli rendah. 

c) Tipe Vulkano, pada tipe ini pembentukan awan debu berbentuk bunga 

kol, karena gas yang ditembakkan ke atas meluas hingga jauh di atas 

kawah. Tipe ini mempunyai tekanan gas sedang dan lavanya kurang 

begitu cair. Disamping mengeluarkan awan debu, tipe ini juga 

menghasilkan lava. Berdasarkan kekuatan letusannya, tipe ini dibedakan 

menjadi tipe vulkano kuat (G. Etna), dan tipe vulkano lemah (G. Bromo 

dan G. Raung). 

d) Tipe Merapi, dicirikan  lava cair kental, dapur magma relative dangkal 

dan tekanan gas yang agak rendah. Maka apabila magma naik ke atas 

melalui pipa kepundan, akan terbentuk sumbat lava atau kubah lava 

sementara di bagian bawahnya masih cair. Sumbat lava yang gugur akan 

menyebabkan terjadinya awan panas guguran. 

e) Tipe Pelee, mempunyai viskositas lava yang hamper sama dengan tipe 

Merapi, tetapi tekanan gasnya cukup besar. Peletusannya adalah 

peletusan gas ke arah mendatar.Selain sumbat lava, gunungapi ini juga 

mempunyai jarum lava yang berfungsi sebagai pentil.  Terjadi di Mt. 

Pelee yang terletak di St. Martinique, salah satu pulau di kepulauan Antila 

Kecil. 
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f) Tipe Vincent, lavanya agak kental, dan bertekanan gas menengah. Pada 

kawah terdapat danau kawah, yang sewaktu terjadi letusan akan 

dimuntahkan ke luar dengan membentuk lahar letusan. Setelah danau 

kawah kosong, disusul oleh hembusan bahan lepas gunung api berupa 

bom, lapili, dan awan pijar. Contoh G. Kelud. 

g) Tipe Perret atau tipe Plinian, tekanan gasnya sangat kuat, dan lavanya 

cair. Bersifat merusak dan diduga ada kaitannya dengan perkembangan 

pembentukan kaldera gunung api. Contoh G. Vesuvius dan Krakatau. 

3) Seisme 

Gempa Bumi ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya 

disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi (kerak bumi).  

Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba 

sehingga menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi merupakan 

proses endogen yaitu akibat adanya pergerakan bumi. Berikut ini adalah 

beberapa jenis gempa bumi: 

a) Jenis-jenis Gempa 

Berdasarkan Penyebabnya 

(1) Gempa bumi buatan, akibat dari aktivitas manusia, seperti ledakan 

dinamit, nuklir, dll. 

(2) Gempa bumi runtuhan /terban, biasa terjadi di daerah kapur, 

biasanya bersifat lokal. 

(3) Gempa bumi tektonik, disebabkan oleh dislokasi batuan litosfer 

(4) Gempa bumi tumbukan, berasal dari tumbukan meteor, asteroid yang 

jatuh kebumi. 

(5) Gempa bumi vulkanik, berasal dari aktivitas magma yang terjadi 

sebelum meletusnya gunung berapi. 
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Berdasarkan Getaran Gempa/Gelombangnya 

(1) Gempa bumi gelombang primer (kecepatan gelombang antara 7-14 

km/detik) 

(2) Gempa bumi gelombang sekunder (kecepatan gelombang antara 4-7 

km/detik) 

Berdasarkan kedalamannya pusat gempa (Hiposentrum, pusat gempa di 

lithosfer), dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

(1) Gempa dalam yakni jarak hiposentrum 300 – 700 km 

(2) Gempa pertengahan yakni jarak hiposentrum 100– 300 km 

(3) Gempa dangkal dengan kedalaman < 100 km 

Episentrum merupakan titik pada permukaan bumi yang terletak tegak 

lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Episenter terletak di 

atas permukaan bumi, di atas lokasi gempa. Berlawanan dengan 

hiposentrum yang menjadi pusat gempa dan yang terjadi di dalam bumi, 

pada episentrum titik perambatan gempa di permukaan bumi gerak 

seismik ke arah horisontal.  

b) Menghitung Letak Episentrum Gempa Suatu Tempat dengan 

Metode Episentral  

     Rumus Laska: 

     Δ = { (S – P) – 1’} x 1megameter 

     Keterangan: 

     Δ  : Jarak episentrum gempa 

     P  : Gelombang primer (getaran gempa pertama terjadi) 

     S  : Gelombang sekunder (getaran gempa kedua) 

     1’ : Satu menit (konstanta) 

     1megameter: sama dengan 1.000km 

     Contoh soal: 

     Seismograf pada stasiun BMKG di kota X, Y, dan Z mencatat terjadinya 

gempa. Getaran gempa pertama tercatat pukul 11.31’WIB dan getaran 
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gempa kedua tercatat pada pukul 11.36’WIB di kota Z, pukul 11.37’WIB 

di kota X, dan pukul 11.38’ di kota Y.  Berapakah jarak episentrum gempa 

tersebut dari stasiun BMG itu? 

     Jawaban: 

     Jarak episentrum gempa tersebut dari stasiun BMG itu adalah: 

     Δ Z = {(S – P) – 1’} x 1megameter 

            = {(11.36’ – 11.31’) – 1’} x 1.000km 

            = {5’ – 1’} x 1.000km 

            = 4’ x 1.000km 

            = 4.000km   

      Jadi episentrum kota X dan Y adalah 4.000 km berada di lautan. 

c) Jenis-jenis Gelombang Gempa 

     Gelombang gempa (seismik) dibedakan menjadi: 

(1) Body Wave, yaitu gelombang gempa yang menjalar di dalam Bumi. Jenis 

gelombang ini meliputi: 

(a) P – Wave 

             Adalah gelombang Primer (Primary) yang bersifat kompressional dan 

longitudinal. Gelombang ini berkecepatan 5 – 7km/s di dalam kerak 

Bumi, >~ 8km/s di dalam mantel dan inti Bumi, ~ 1,5km/s di dalam air, 

dan 0,3km/s di udara. 

(b)  S – Wave 

Merupakan gelombang Sekunder (Secondary), bersifat memotong. 

Kecepatan (VS) ~ 3 – 4km/s di Kerak Bumi;  >~ 4,5 km/s di mantel 

Bumi;  dan ~ 2,5-3,0km/s di inti Bumi bagian dalam. S-Wave tidak 

merambat dalam fluida. Dengan demikian gelombang ini di dalam inti 

luar Bumi tidak dapat merambat, seperti di udara atau air atau magma 

cair.  S Wave merambat lebih lambat daripada P Wave di dalam material 

padat. Lantaran itu P Wave selalu datang terlebih dahulu dari S Wave. 
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(2) Surface Wave, yakni gelombang gempa yang menjalar di permukaan 

Bumi. Jenis gelombang ini dibedakan menjadi: 

(a) Love Wave 

           Merupakan gelombang panjang (long wave) yang kecepatan 

(velositasnya) ~ 2,0 – 4,4km/s di Bumi tergantung pada frekuensi dari 

persebaran gelombang dan lantaran kedalaman dari penetrasi dari 

gelombang tersebut. Umumnya, perjalanan/penjalaran Love Wave 

hampir tidak lebih cepat daripada Rayleigh Wave. Gerakannya 

horisontal—melintang, tegak lurus ke arah penyebaran gelombang dan 

biasanya sejajar dengan permukaan Bumi.           

(b) Rayleigh Wave 

      Merupakan gelombang permukaan, gelombang panjang (long wave), 

dan berupa gelombang menggulung di tanah (ground roll) yang 

berkecepatan (VR) ~ 2,0 – 4,2km/s di dalam Bumi bergantung pada 

frekuensi dari penyebaran gelombang, dan lantaran kedalaman dari 

penetrasi (penerobosan) gelombang. 

d) Tsunami 

(1) Prose terjadinya tsunami 

        Proses terjadinya tsunami adalah: tsunami terjadi lantaran adanya 

gangguan di dasar laut  yang berupa gerak naik atau turunnya dasar laut 

(deformasi kerak Bumi) akibat adanya gempa laut. Pada saat gempa 

terjadi di dasar laut, air di atas lokasi gempa akan tersedot dari posisi 

kesetimbangan awal. Keadaan itu selanjutnya membentuk gelombang 

yang bekerja berdasarkan gaya gravitasi dan berusaha mencapai 

kesetimbangan baru. 
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(2) Faktor- faktor yang mempengaruhi Tsunami 

Dua faktor penting yang melantarkan terjadinya tsunami di Indonesia 

adalah: (1)Terjadinya gempa laut (gempabumi yang episentrumnya di 

permukaam laut) dengan  hiposentrumnya dangkal (< 60km) dan dengan 

magnitudo ≥ 6,5SR (rilis BMKG terkini: magnitudo ≥ 7SR). (2) Adanya 

erupsi gunungapi laut. 

(3) Faktor-faktor lain yang melantarkan terjadinya tsunami adalah: (1) 

Terjadi sesar vertikal (dip slip), (2) Terjadi keruntuhan dasar laut, (3) 

Jatuhan meteor di laut. 

b. Tenaga Eksogen 

Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum 

tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan 

dari tenaga endogen. Tenaga eksogen berasal dari beberapa sumber, yaitu: 

(1) Atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin; (2) Air yaitu bisa berupa 

aliran air, siraman hujan, hempasan; (3) Gelombang laut, gletser, dan 

sebagainya; (4) Organisme yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, 

hewan, dan manusia. 

Berikut ini adalah macam-macam dari tenaga eksogen yang ada di Bumi: 

1) Pelapukan 

Pelapukan merupakan tenaga perombak (pengkikisan) oleh media 

penghancur. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses 

penghancuran massa batuan melalui media penghancuran, berupa; (1) 

sinar matahari, (2) air, (3) gletser, (4) reaksi kimiawi, dan (5) kegiatan 

makhluk hidup (organisme). 

Proses pelapukan terbagi menjadi: 

a) Pelapukan Mekanik 
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Pelapukan mekanik (fisik) adalah proses pengkikisan dan penghancuran 

bongkahan batu jadi bongkahan yang lebih kecil,tetapi tidak mengubah 

unsur kimianya. Proses ini disebabkan oleh sinar matahari, perubahan 

suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celha batu 

b) Pelapukan Kimiawi 

Pelapukan adalah penghcuran dan pengkikisan batuan dengan 

mengubah susunan kimia batu yang terlapukan. Jenis pelapukan kimiawi 

terdiri dari dua macam, yaitu proses oksidasi dan proses hidrolisis 

c) Pelapukan Organik 

Pelapukan organik dihasilkan oleh aktivitas makhluk hidup, seperti 

pelapukan oleh akar tanaman (lumut dan paku-pakuan) dan aktivitas 

hewan (cacing tanah dan serangga). 

2) Erosi 

Pengikisan atau erosi seperti halnya pelapukan adalah sebuah proses 

rusaknya batuan yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Tapi yang 

membedakan erosi dengan pelapukan adalah erosi adalah pengkikisan oleh 

media yang bergerak, seperti air sungai, angin, gelombang laut, atau gletser. 

Erosi dibedakan oleh jenis tenaga perombaknya yaitu: erosi air, erosi angin 

(deflasi), erosi gelombang laut (abarasi / erosi marin), erosi gletser 

(glasial). 

3) Denudasi 

Lebih dikenal dengan tanah longsor (land slide) adalah pengelupasan 

batuan induk yang telah mengalami proses pelapukan. 

4) Sedimentasi 

Sedimentasi adalah peristiwa berhentinya material hancuran batuan hasil 

pelapukan. Sedimentasi dapat terjadi di daratan (sedimen teritis), danau 
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(sedimen limnis), sungai (sedimen fluvial), ataupun pantai/laut (sedimen 

marine).  

Contohnya: 

a) Sedimen Aluvial, adalah sedimen yang berasal dari tempat  lain, 

diangkut dengan aliran air dan diendapkan di suatu wilayah datar. 

b) Sedimen fluvial, endapan yang diangkut air dan berada di bantaran 

sungai. 

c) Sedimen marine, endapan yang diangkut oleh arus air laut pada dasar 

laut. 

d) Sedimen lakustrin, endapan yang diangkut oleh air pada dasar danau. 

e) Sedimen eolin, endapan yang diangkut oleh angin. 

f) Sedimen moraine, endapan yang diangkut oleh luncuran es pada kaki 

pegunungan. 

c. Dampak Proses Pembentukan Bumi bagi Kehidupan 

1) Dampak Positif Tenaga Endogen dan Eksogen 

Wilayah-wilayah subur untuk pertanian antara lain ada di Sumatera, Jawa, 

Bali, sebagian Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Mengapa? Karena di 

pulau-pulau tersebut banyak gunung berapi. Gunung berapi  terbentuk 

karena adanya gaya endogen. Dampak positif tenaga endogen yang paling 

nyata adalah adanya abu vulkanis yang dihasilkan dari gunung-gunung 

berapi. Wilayah sekitar menjadi lahan subur untuk pertanian. 

Demikian juga tenaga eksogen. Tenaga eksogen seperti panas matahari, 

sangat dibutuhkan seluruh mahluk hidup. Tanpa panas matahari mahluk 

hidup tidak bisa bertahan hidup. Tenaga eksogen seperti panas matahari 

dan hujan dan angin akan mempercepat pelapukan batuan vulkanis  

membentuk tanah subur. 
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2) Dampak Negatif Tenaga Endogen dan Eksogen 

Dampak negatif dari tenaga endogen  antara lain: 

a) Letusan Gunungapi merupakan bencana bagi masyarakat sekitar, dapat 

menghancurkan dan membakar hutan yang ada di lereng gunung berapi, 

awan panasnya dapat menghanguskan mahluk hidup yang ada di 

sekitarnya. 

b) Adanya gempa bumi merupakan bencana alam menakutkan, dapat 

menghancurkan bangunan seperti perumahan, gedung, jembatan, 

bendungan, dsb. Bahkan bila diikuti dengan tsunami akan lebih 

menakutkan lagi. 

Dampak negatif tenaga eksogen antara lain: 

a) Angin sangat kencang atau badai dapat merusak rumah dan bangunan 

b) Hujan sangat deras dapat berakibat banjir. 

c) Hujan sangat deras mengakibatkan tanah longsor. 

d) Panas matahari yang berlebihan dapat menimbulkan kebakaran hutan. 

 

3) Bencana Alam sebagai Bagian dari Proses Pembentukan Muka 

Bumi 

Proses-proses pembentukan muka bumi sering kita rasakan dalam kejadian 

bencana, khususnya bencana gunung api dan gempa bumi. Peristiwa alam 

seperti gunung api meletus atau gempa bumi terkadang dapat menjadi 

bencana bagi manusia. Manusia harus memiliki sifat tabah dan berupaya 

untuk mengatasi permasalahan tersebut bersama-sama. Sikap dan perilaku 

gotong-royong yang dijalin dalam kehidupan bermasyarakat dapat 

meringankan para korban bencana. Beberapa contoh perilaku tersebut 

dapat berupa tindakan dengan menggalang kegiatan bakti sosial seperti: 

memberikan bantuan keperluan sandang dan pangan, membantu petugas 
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pendataan korban, membantu kegiatan dapur umum dan pendistribusian 

pangan atau sandang, serta memberikan motivasi dan pemulihan mental 

dari trauma dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. 

3. Pembentukan Tanah dan Persebarannya 

a. Pengertian tanah dan pembentukan tanah 

Tanah adalah bagian dari lahan yang tersusun dari bahan-bahan 

anorganik dan organic. Sedangkan lahan adalah Permukaan daratan 

dengan kekayaan benda-benda padat, cair dan gas. Komponen tanah 

terdiri atas udara, mineral, bahan organic dan air.  

Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah antara lain bahan 

induk, organisme, topografi, iklim dan waktu. Profil tanah meliputi 

horizon O (lapisan bahan organik, horizon A  (tanah mengalami 

pencucian), horizon B (tanah mengalami penimbunan), horizon C 

(lapisan bahan Induk Tanah), horizon R (lapisan batuan induk) 

b. Jenis tanah dan manfaat 

1) Jenis tanah 

a) Tanah aluvial = tanah yang terbentuk dari material halus hasil 

pengendapan aliran sungai. Persebaran tanah aluvial di Indonesia 

terdapat di pantai Timur Sumatra, pantai Utara Jawa, sepanjang 

Sungai Barito, sepanjang Sungai Mahakam, sepanjang Sungai Musi dan 

sepanjang Bengawan Solo. 

b) Tanah andosol = tanah yang berasal dari abu gunung api. 

Persebarannya terdapat di: Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera 

dan Minahasa. 
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c) Tanah regosol = tanah berbutir kasar dan berasal dari material 

gunung api. Terdapat di Bengkulu, pantai Barat Sumatra, Jawa, Bali 

dan NTB. 

d) Tanah kapur = tanah yang terjadi karena hasil pelapukan batuan 

kapur dan sifatnya tidak subur. Terdapat di Jawa Tengah, Aceh, dan 

Sulawesi Selatan. 

e) Tanah litosol = tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum 

mengalami pelapukan secara sempurna. 

f) Tanah argosol (tanah gambut) = tanah yang terbentuk dari sisa-sisa 

tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Jenis tanah ini 

berwarna hitam sampai coklat. Terdapat di Kalimantan, Sumatra 

dan Papua. 

g) Tanah grumusol = tanah yang terbentuk dari material halus 

berlempung. Terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, 

Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. 

h) Tanah latosol = tanah yang banyak mengandung zat besi dan 

aluminium. Jens tanah ini sering disebut tanah merah yang banyak 

dijumpai di daerah pegunungan. Tanahnya berwarna merah sampai 

kuning. Terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, 

Kalimantan Tengah, Sumatra Barat. 

2) Manfaat Tanah 

a) Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran 

b) Penyedia kebutuhan primer tanaman (air, udara, dan unsur-unsur 

hara) 
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c) Penyedia kebutuhan sekunder tanaman (zat-zat pemacu tumbuh: 

hormon, vitamin, dan asam asam organik; antibiotik dan toksin anti 

hama; enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara) 

d) Sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena 

terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan 

primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak 

negatif karena merupakan hama & penyakit tanaman. 

c. Lahan Potensial dan lahan Kritis 

Perbedaan lahan potensial dengan lahan kritis. Lahan potensial adalah 

lahan yang secara fisis kimiawi dan ekonomi cukup menguntungkan, tetapi 

belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan lahan kritis adalah lahan 

yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur 

pertanian yang baik. 

Faktor penyebab terjadinya lahan kritis antara lain  meluasnya lahan kritis 

atau degradasi lahan di permukaan bumi yaitu akibat proses alam dan 

perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan. 

Faktor penyebab lahan kritis sebagai akibat proses alam yaitu; (1) erosi, (2) 

tanah longsor, (3) pencucian tanah. sedangkan faktor penyebab lahan kritis 

sebagai akibat perilaku manusia misalnya; (1) perusakan hutan, (2) 

pertanian sistem ladang berpindah, (3) kegiatan pertambangan terbuka, (4) 

sistem pertanian di pegunungan yang tidak menggunakan terassering 

(sengkedan). 

 Ciri-ciri lahan kritis; (1) penutup vegetasinya kurang dari 25%, (2) tingkat 

kemiringan lebih dari 15%, (3) terjadi gejala aerasi lembar (sheet erosion), 

(4) terjadi gejala erosi parit (gully erosion). 

Dampak degradasi lahan terhadap kehidupan ; (1) akibat proses erosi yang 

merupakan penyebab lahan tanah menjadi tidak subur, karena lapisan top 
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soil hilang, (2) produktivitas pertanian menurun sehingga pendapatan 

petani berkurang, (3) terjadi banjir, (4) menurunnya kemampuan lahan 

untuk menyerap air tanah, dan (5) terganggunya ekosistem makhluk hidup. 

d. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Lahan Kritis 

1) Reboisasi atau penghijauan adalah penghutanan kembali tanah-tanah 

hutan yang gundul dengan ditanami tanaman keras. Tujuan reboisasi 

yaitu memulihkan kembali daya serap tanah terhadap air, sehingga 

proses aerosi dapat diperlambat. 

2) Penghijauan adalah penanaman kembali tanah yang gundul. Jenis 

tanaman yang digunakan dalam progam penghijauan misalnya: turi, 

cengkeh, jambu monyet, petai, kayu manis, nangka , kluwih, karet dan 

durian. 

3) Sistem penanaman searah garis kontur (countur ploughing) adalah 

penanaman tanaman yang searah atau sejajar dengan garis kontur. 

Menurut R.L. Cook (1962) menyatakan bahwa penanaman secara kontur 

sangat sesuai bagi tanah-tanah yang memiliki kemiringan 3–8% akan 

tetapi kurang efektif pada tanah yang memiliki kemiringan kurang dari 

3% atau lebih dari 8% sampai 25%. 

4) Sistem terassering atau sengkedan. Cara ini digunakan untuk 

mengurangi laju air yang mengalir di permukaan bumi. 

5) Lahan yang kemiringannya lebih dari 450 harus dijadikan areal hutan 

lindung. 

6) Pembuatan lorak-lorak mati berupa lubang pada akhir guludan tanah 

agar air mengalir tertampung pada lubang itu dan meresap ke dalam 

tanah, sehingga proses erosi dapat dihindari 

7) Pergiliran tanaman (croprotation) adalah suatu sistem bercocok tanam 

pada sebidang tanah yang terdiri dari beberapa macam tanaman yang 

ditanam secara berturut-turut pada waktu tertentu. 



Unit Pembelajaran 

Dinamika Litosfer 

 
 79 

8) Pemulsaan (mulching) adalah menutupi permukaan tanah dengan sisa-

sisa tanaman. Sisa-sisa tanaman yang biasa digunakan untuk pemulsaan 

yaitu jerami. Menurut Dj. Greenland dan R. Lal dalam Soil Conservation 

and Managment in the Humid Tropic, (1977) dengan dilakukan 

pemulsaan konservasi air dalam tanah dapat diperbaiki, jumlah pori-

pori yang dapat menginfiltrasi air meningkat dan evaporasi yang 

berlebihan dapat dikurangi. 

e. Klasifikasi Kemampuan Lahan 

Kelas I 

1) Topografi hampir datar, 

2) Tingkat erosi kecil, 

3) Mempunyai kedalaman efektif (solum) yang dalam, 

4) Drainase baik, 

5) Mudah diolah, 

6) Kapasitas menahan air baik, 

7) Tidak terancam banjir. 

Kelas II 

1) Lereng landai, 

2) Struktur tanah kurang baik, 

3) Ancaman erosi lebih besar, 

4) Terancam banjir. 

Kelas III 

1) Lereng miring dan bergelombang, 

2) Drainase kurang baik, 

3) Peka terhadap erosi, 

4) Kapasitas menahan air rendah. 

Kelas IV 

1) Lereng miring/berbukit, 

2) Kapasitas menahan air rendah, 

3) Peka terhadap erosi, 
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4) Sering banjir. 

5) Solum dangkal 

Kelas V 

1) Topografi relatif datar 

2) Tergenang air, 

3) Biasanya tanah berbatu, 

4) Tidak sesuai untuk lahan pertanian. 

Kelas VI 

1) Lereng agak curam, 

2) Ancaman erosi berat, 

3) Tanah berbatu-batu. 

Kelas VII 

1) Terletak pada lereng curam, 

2) Erosi sangat kuat, 

3) Solum dangkal, 

4) Untuk padang rumput/hutan produksi terbatas. 

Kelas VIII 

1) Lereng sangat curam, 

2) Kepasitas menahan air rendah, 

3) Berbatu-batu, 

4) Harus dihutankan. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal materi dinamika litosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan 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 agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan 

soal untuk materi pokok  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 

Dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan merupakan pokok 

materi yang muncul pada soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil 

analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh 

peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soalnya. 

Soal UN tahun 2016 

Dampak pergerakan tektonik yaitu terjadinya patahan di dasar laut yang 

menimbulkan…. 

A.  Gempa laut disertai tsunami 

B. Hiposentrum menjadi  dangkal 

C. Perluasan tepi lempeng benua 

D. Palung pada tepian benua 

E. Aktivitas vulkanisme di dasar laut 

Kunsi Jawaban : A 
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Pembahasan :  

Jenis Gempa bumi disebabkan bisa karena gerakan tektonisme, vulkanisme 

dan runtuhan. Sudah diketahui gempa ini terjadi di dasar laut karena 

tektonisme atau patahan. Akibat dislokasi di dasar laut menyebabkan dasar 

laut turun dan berdampak pada gerakan air secara tiba–tiba dari berbagai 

penjuru memusat mengakibatkan terjadinya gerakan air laut balikan dan 

menimbulkan gelombang. Sehingga pergerakan tektonik tersebut 

menimbulkan gempa bumi tektonik yang mengakibatkan timbulnya 

gelombang tsunami.   

Soal UN tahun 2017 

Dampak letusan gunung api secara global adalah …. 

A. terjadi tsunami menyebabkan kematian tumbuhan 

B. pendangkalan sungai disebabkan aliran material letusan 

C. semburan aerosol vulkanik menurunkan suhu Bumi 

D. semburan abu vulkanik melenyapkan spesies tertentu 

E. abu vulkanik menyebabkan kandungan oksigen meningkat 

 

Kunsi Jawaban : D 

Pembahasan :  

Dampak letusan gunung api di daratan tidak menimbulkan terjadinya tsunami. 

Yang menimbulkan tsunami adalah gempa bumi tektonik terutama terjadinya 

dislokasi dasar laut (ambles) yang menimbulkan ruang gerak air laut. Tidak 

semua tumbuhan mati karena letusan gunung api terutama radius yang relatif 

jauh dengan letusan. Letusan gunung api menyebabkan pendangkalan sungai 

tetapi tidak secara global. Semburan gas erupsi gunung api justru 

meningkatkan suhu bumi. Abu vulkanis tidak menyebabkan meningkatnya 
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oksigen. Sehingga dampak letusan gunung api secara global menyebabkan 

semburan abu vulkanis melenyapkan spesies tertentu.  

Soal UN tahun 2018 

Pernyataan: 

(1) pengolahan lahan sejajar garis kontur; 

(2) penanaman tumbuhan secara berjalur sejajar garis kontur; 

(3) pembuatan undakan dan saluran air yang sejajar garis kontur; 

(4) penanaman pohon permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin; 

(5) penanaman rumput penutup tanah. 

Upaya pelestarian tanah dengan metode vegetatif 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) 

 

Kunci Jawaban : D 

Pembahasan : 

Upaya pelestarian tanah dapat melalui metode mekanik atau fisis dan metode 

vegetatif. Kata kuncinya ada pada kata vegetatif. Vegetatif artinya tumbuhan. 

Sehingga jawaban yang ada pembuatan undakan dan saluran air yang sejajar 

garis kontur telah gugur bukan sebagai jawaban benar karena itu cara fisis 

atau mekanis. Upaya pelestarian secara vegetatif antara lain; (1) pengolahan 

lahan sejajar garis kontur,  (2) penanaman tumbuhan secara berjalur 

sejajar garis kontur, (4) penanaman pohon permanen untuk melindungi 

tanah dari tiupan angin; dan (5) penanaman rumput penutup tanah. Maka 

jawabannya adalah D.  
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B. Mengembangkan 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. 

Mata Pelajaran Geografi Soal HOTS Pilihan Ganda 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 6. Kisi-Kisi Soal HOTS Pilihan Ganda 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 

Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.5 Meganalisis 

dinamika 

litosfer dan 

dampaknya 

terhadap 

kehidupan 

 

Fenomena 

geosfer 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

tektonisme 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kehidupan 

 

 

 

Disajikan 

gambar 

gerakan 

lempeng 

litosfer 

peserta didik 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

wilayah yang 

dihasilkan 

1 L3/C4 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 
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Kartu Soal  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :   Kadis, S.Pd., M.Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Meganalisis 
dinamika litosfer 
dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Bentuk wilayah yang dihasilkan oleh gerakan lempeng litosfer 

seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini adalah …. 

 

 
A. busur kepulauan vulkanik dan palung laut 

B. pegunungan tinggi dan plato 

C. dasar laut dalam dan bergelombang besar 

D. kontinen yang luas dan melandai 

E. hotspot dan mid oceanic ridge 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Geosfer 

 
MATERI 

Proses tektonisme 
dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan gambar 
gerakan lempeng 
litosfer peserta 
didik dapat 
menganalisis 
bentuk wilayah 
yang dihasilkan. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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Mata Pelajaran Geografi Soal HOTS Uraian 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X 

Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 7. Kisi-Kisi Soal HOTS  Uraian 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.5 Meganalisis 
dinamika 
litosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

Fenomena 
Geosfer 

Proses 
vulkanisme 
dan 
pengaruhnya 
terhadap 
kehidupan 

Disajikan 
pernyataan 
yang 
berkaitan 
dengan 
gejala-gejala 
pasca 
vulkanik, 
Peserta didik 
dapat 
menganalisis 
potensi 
kejadian 
gejala pasca 
vulkanik  
yang dapat 
menunjang 
kehidupan 

1 L3/C4 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  x Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :   Kadis, S.Pd., M.Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Meganalisis 
dinamika litosfer 
dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Aktititas gunung berapi dari dapur magma berproses menghasilkan  

batholith, lakolit, dike, sill, korok melalui diatrema hingga mampu 

mengalami erupsi. Dari erupsi mengeluarkan gas, abu, debu, pasir, 

kerikil bahkan bom. Setelahnya mengalami tahap pasca vulkanis. 

Analisislah  potensi kejadian gejala pasca vulkanik  yang dapat 

menunjang kehidupan? 

 

 

 

Alternatif Jawaban: 

Tahapan Alternatif Jawaban Skor/Bobot 

(1) Solfatar: menghasilkan barang 

tambang yang berupa belerang  

1,5 

(2) Air magdani: untuk obyek wisata dan 

terapi 

1,5 

(3) Geyser: untuk obyek wisata 1,5 

(4) Geothermal: sebagai sumberdaya 

energi untuk pembangkit listrik 

1,5 

  6,0 
 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Geosfer 

 
MATERI 

Proses vulkanisme 
dan pengaruhnya 
terhadap kehidupan 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan 
pernyataan yang 
berkaitan dengan 
gejala-gejala pasca 
vulkanik, Pesrta 
didik dapat 
menganalisis 
potensi kejadian 
gejala pasca 
vulkanik  yang 
dapat menunjang 
kehidupan 

 

 

  

√ 

 

√ 
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 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 di kelas X.  Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa 

indikator yang dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4).  Artinya, KD 

ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara 

memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu 

memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kreativitasnya untuk mengenali masalah dan mengajukan solusi tentang 

dampak dinamika litosfer terhadap kehidupan. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran pada  dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 

dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, melalui 4 kali 

aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model yang dapat 

membekali kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika 

implementasi pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang 

dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. 

Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih 

dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada dinamika litosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan terdiri atas: 1) Karakteristik lapisan Bumi; 2) Proses 

tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan; (3) Proses Vulkanisme dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan; (4) Proses Seisme dan pengaruhnya 
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terhadap kehidupan; (5) Proses tenaga eksogen  dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan; (6) Pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah; (7) Lembaga-

lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi di indonesia. 

Materi ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi 

peserta didik. Artinya, Saudara dapat mendorong serta memfasilitasi peserta 

didik untuk menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi ini. Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan 

fenomena litosfer  dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat 

menganalisi dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan penilaian, pokok materi ini muncul dalam instrumen tes UN 

selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi 

pada taraf level kogintif L2-L3 pemahaman, aplikasi dan analisis (dari C2 – C3 

dan sedikit C4). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta 

didik menguasai pokok materi ini dengan baik agar siap mengahadapi UN. 

Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan materi 

pokok ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara 

dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal 

yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, 

Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan indikator yang 

telah dikembangkan. 
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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 
dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara 
tepat. 
 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 
 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memahami dengan baik bahwa aktivitas pembelajaran 
yang disusun dapat mengembangkan HOTS peserta 
didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

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 menyeluruh dengan baik.     

9 Memahami 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 penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian 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 penilaian 
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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PENDAHULUAN 

Kompetensi mata pelajaran geografi dirumuskan dari sudut pandang  

hubungan sistem interaksi manusia dan linkungan dalam tiga dimensi. Cara 

pandang geografi terhadap dinamika lingkungan fisik dan lingkungan 

masyarakat akan dilihat dari aspek integrasi keruangan dan interdependensi 

ruang baik antar tempat maupun antar skala. Perspektif ini dapat diwujudkan 

dalam bentuk nyata maupun abstrak (dan atau representasi) baik secara 

visual, verbal, matematis, digital, maupun dalam pola pikir (kognitif). 

Kompetensi Dasar menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan adalah tuntutan kompetensi dari salah satu muatan materi 

fenomena geosfer yang diajarkan pada jenjang SMA kelas X semester 2. 

Berdasarkan perspektif ruang lingkup kajian geografi tergabung pada geografi 

fisik. Kajian geografi fisik ini akan disintesiskan dengan aspek lainnya.   

Unit pembelajaran ini dikembangkan sebagai suplemen buku guru dan buku 

siswa kurikulum 2013. Model pembelajaran yang digunakan adalah Inquiri 

Learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1; Orientasi masalah, 2; 

Pengumpulan data dan verivikasi, 3; Pengumpulan data melalui eksperimen 4; 

Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan 5; Analisis proses inkuiri. 

Dapat juga dengan model pembelajaran  Discovery Learning dengan langkah-

langkah sebagai berikut. Fase 1; Stimulation (pemberian rangsangan), Fase 2; 

Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah), Fase 3; Data collection 

(pengumpulan data), Fase 4; Data proceseing (pengolahan data), Fase 5; 

Verification (pembuktian), dan Fase 6; Generalization (menarik 

kesimpulan/generalisasi). Disamping kedua model tersebut juga dapat 

digunakan model Pembelajaran berbasis Masalah (Problem Based Learning). 

Langkah langkah Proses Pembelajarannya sebagai berikut; Tahap 1 

Mengrientaskan peserta didik terhadap masalah, Tahap 2 Mengorganisasi 
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peserta didik untuk belajar, Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Namun 

pada unit pembelajaran ini sebagai contoh dipilih model pembelajaran Inquiri 

Learning.  

Dimensi pengetahuan muatan materi fenomena geosfer pada dinamika 

atmosfer meliputi: Fakta (atmosfer, unsur-unsur cuaca, unsur-unsur iklim, 

hujan, vegetasi), Konsep (lapisan atmosfer, cuaca, iklim, curah hujan, iklim 

global), Prinsip (ciri-ciri lapisan atmosfer, dinamika nsur cuaca dan iklim, 

klasifikasi iklim, persebaran curah hujan, jenis vegetasi menurut iklim), 

Prosedur (pemanfaatan lapisan atmosfer, persebaran curah hujan, lapisan-

lapisan atmosfer, unsur-unsur cuaca dan iklim, klasifikasi iklim, jenis vegetasi 

menurut iklim, dampak perubahan iklim global).  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar  

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.6 Menganalisis dinamika 
atmosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

1. Menganalisis dinamika 
atmosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

X 

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

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

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Indikator Pencapaian Kompetensi  

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  KETERAMPILAN 

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 

IPK Pendukung: 
3.6.1 Mengidentifikasi susunan 

lapisan atmosfer 
 
3.6.2 Membedakan konsep cuaca 

dengan iklim 

IPK Pendukung: 
4.6.1 Menyajikan informasi mengenai 

lapisan atmosfer serta klarifikasi 
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3.6.3 Menguraikan faktor 
pembentuk iklim 

3.6.4 Menghitung suhu udara pada 
ketinggian tertentu 

3.6.5     Mendeskripsikan jenis-jenis 
kelembaban udara 

3.6.6     Mendeskripsikan jenis-jenis 
angin 

3.6.7     Mendeskripsikan jenis-jenis 
awan 

cuaca dan iklim dalam bentuk 

diagram tabel, dan grafik 

4.6.2 Mengumpulkan informasi dan data 

tentang proses dinamika atmosfer 

menggunakan peta, bagan, gambar, 

tabel, grafik, video, dan / atau 

animasi 

IPK Kunci: 
3.6.8 Menganalisis jenis-jenis 

iklim 
3.6.9     Menganalisis unsur cuaca 

dan interpretasi data cuaca 
3.6.10   Menganalisis jenis-jenis 

hujan 
3.6.11  Menganalisis perubahan 

iklim global terhadap 
kehidupan di muka bumi 

3.6.12  Menganalisis peranan 
atmosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan di muka 
bumi 

3.6.13   Menganalisis perbedaan suhu 

di suatu wilayah 

IPK Kunci: 
4.6.3 Mengumpulkan informasi, data 

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

4.6.4 Menyajikan informasi dan data 

dinamika atmosfer melalui gambar, 

bagan, tabel, dan grafik 

4.6.5 Membuat artikel tentang keunikan 

dinamika atmosfer 

IPK Pengayaan: 
3.6.14 Membandingkan dampak 

iklim global terhadap 
wilayah Indonesia 

IPK Pengayaan: 
4.6.6 Mempresentasikan hasil verifikasi 

data tentang dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

Dinamika Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan 

Dimensi pengetahuan tentang atmosfer disusun berdasarkan  fakta, konsep, 

prinsip, prosedur bahkan sampai metakognitif secara bergradasi. Contoh 

fenomena dalam kehidupan sehari antara lain adanya berbagai macam 

keadaan cuaca, peristiwa hujan, berbagai macam bentuk awan, peristiwa 

putting beliung, dan berbagai macam bioma sesuai keadaan iklim. 

Berdasarkan karakteristik ilmu geografi fenomena tersebut  dikaji dengan 

konteks keruangan. 

 Coba Saudara perhatikan Gambar 1. Pada gambar tersebut,  Saudara dapat 

menggali tentang lapisan Atmosfer. Apa sajakah komposisi pada atmosfer 

bumi? Di lapisan mana tempat akumulasi oksigen sehingga mampu 

memayungi radiasi matahari hingga ke bumi tidak begitu panas?  Dimana 

tempat penerbangan yang paling aman? Dimana terdapat perambatan 

gelombang radio? Dimana tempat terjadi peristiwa-peristiwa cuaca? 

 

Gambar 1 Lapisan Atmosfer 

Sumber: https://luciafebriarlita17.wordpress.com/2014/04/08/lapisan-atmosfer-bumi/ 

Berikut ini juga dapat diamati gambar 2 tentang hujan yang disertai angin 

kencang. Menurut Saudara tentu akan mengatakan bahwa terdapat variasi 
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berbagai jenis  hujan antara daerah satu dengan daerah lain. Apakah faktor-

faktor yang mempengaruhinya? Bagaimana kondisi curah hujan di 

Indonesia? Apa dampak hujan terhadap kehidupan? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2 Hujan lebat 

Sumber: https://www.inews.id/news/megapolitan/hujan-lebat-disertai- 

angin-kencang-di-kota-bogor-47-rumah-warga-rusak/428053 

 

Setiap tahun Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Apa 

yang menyebabkan? Akhir-akhir ini kita mengalami perubahan iklim global 

apa dampak dari perubahan iklim global itu terhadap kehidupan? 

 

 

 

 

Gambar 3 Dampak Elnino di Indonesia 

Sumber: https://steemit.com/indonesia/@ayusriningsih/el-nino-dan-la-nina-untuk-indonesia 



Unit Pembelajaran 

Dinamika Atmosfer 
 

 
 107 

Gambar 3 menunjukkan salah satu dampak dari Elnino di Indonesia. 

Kekeringan yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia merupakan contoh 

dampak dari perubahan  iklim global. Mengapa hal itu terjadi? Apa 

penyebabnya? Apa sajakah dampaknya terhadap kehidupan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Bioma sesuai ciri iklim 

Sumber: https://alamendah.org/2014/08/22/kumpulan-gambar- 

hutan-hujan-tropis/hutan-hujan-tropis-12/ 

Agak berbeda dengan gambar 4 tentang bioma yang tumbuh di daerah hutan 

hujan tropis. Kondisi  yang rindang, hijau, teduh dan subur. Melihat kondisi 

yang berbeda-beda di Indonesia, Apa faktor penyebabnya? Mengapa hal itu 

terjadi di wilayah Indonesia? Bagaiman  jenis iklim dan perubahan iklim 

global berpengaruh pada kehidupan? Untuk menjawab itu semua mari kita 

pelajari unit pembelajaran ini.  
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN materi pokok Atmosfer pada Kompetensi 

Dasar 3.6 Menganalisis dinamika Atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan (Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018). Soal-soal ini disajikan 

agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk 

menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika 

Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi pokok dinamika 

atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 

Contoh Soal UN Tahun 2016 

No. Soal UN Tahun 2016 

1 Salah satu wilayah memiliki suhu rata-rata tinggi  sepanjang tahun, 

terletak pada lintang 60 LU-110 LS, dan banyak mendapatkan sinar 

matahari. 

Iklim di wilayah sesuai ciri-ciri tersebut adalah…. 

A. Iklim kutub 

B. Iklim dingin 

C. Iklim sedang 

D. Iklim subtropik 

E. Iklim tropik 

 

Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L1 Pemahaman (C2/Pemahaman) 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.6.3 Menguraikan faktor pembentuk  iklim 
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Diketahui : Stimulus Ciri-ciri wilayah memiliki suhu rata-

rata tinggi  sepanjang tahun, terletak pada 

lintang 60 LU-110 LS, dan banyak mendapatkan 

sinar matahari. 

Ditanyakan : Iklim di wilayah sesuai ciri-ciri tersebut 

Materi yang dibutuhkan : Jenis-jenis iklim 

Contoh Soal UN Tahun 2017 

No. Soal UN Tahun 2017 

2 Ciri-ciri iklim: 

(1) ketinggian tempat 1.500-2.500 meter di atas permukaan laut; 

(2) temperatur udara antara 17,10C – 11,10C 

(3) terdapat jenis tumbuhan: sayuran, kopi, teh, dan kina. 

 

Iklim yang sesuai ciri tersebut menurut Junghuhn adalah …. 

A. iklim panas 

B. iklim hangat 

C. iklim sedang 

D. iklim sejuk 

E. iklim dingin 

Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L3 Penalaran (C4/Menganalisis) 

Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.6.8 Menganalisis jenis-jenis iklim 

Diketahui : Ciri-ciri iklim: 
(1) ketinggian tempat 1.500-2.500 meter di atas 

permukaan laut; 
(2) temperatur udara antara 17,10C – 11,10 C 
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(3) terdapat jenis tumbuhan: sayuran, kopi, teh, 
dan kina. 

Ditanyakan : Iklim yang sesuai ciri tersebut menurut 

Junghuhn 

Materi yang dibutuhkan : Jenis- jenis iklim  

 

Contoh Soal UN Tahun 2018 

 

No. Soal UN Tahun 2018 

3 Lapisan atmosfer pada angka 3 seperti gambar disebut …. dan 

berfungsi untuk  …. 

 

A. Troposfer, terjadi gejala cuaca yang membawa hujan 
B. Stratosfer, menyaring sinar ultraviolet dari luar angkasa 
C. Ionosfer, membakar meteor dari angkasa 
D. Mesosfer, melindungi bumi dari benda luar angkasa 
E. Termosfer, membakar benda angkasa yang jatuh ke bumi 

Identifikasi 

Kelas / Semester : X / 2 

Level Kognitif : L2 Aplikasi (C3/Mengaplikasi) 
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Indikator yang 

bersesuaian 

: 3.6.1 Menentukan  susunan lapisan atmosfer 

Diketahui : Gambar lapisan atmosfer 

Ditanyakan : Menentukan lapisan apa sesuai gambar dan 

fungsi lapisan tersebut 

Materi yang dibutuhkan : Karakteristik lapisan atmosfer 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan materi dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada 

peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar 

kegiatan peserta didik yang digunakan dan bahan bacaannya. 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran  berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan peserta untuk mencapai kompetensi pada materi 

dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan.  Aktivitas 

pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi lima 

skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada 

kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 

2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing 

aktivitas pembelajaran. 

Aktivitas Pembelajaran 1 

Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai fenomena 

atmosfer. Atmosfer kita ini selalu mengalami perubahan, fenomena yang kita 

rasakan adanya perlapisan atmosfer dengan bergagai karakteristinya. Ada 

lapisan yang merupakan terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca, layak untuk 

penerbangan , akumulasi oksigen sehingga panas matahari tidak terlalu 

menyengat setelah ke bumi, ada lapisan sebagai penghantar gelombang radio 
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dan lain sebagainya. Peristiwa hujan yang sangat lebat, angin putting beliung, 

peristiwa la nina El nino dan akhir-akhir ini kita rasakan suhu global bumi 

semakin panas. Mengapa kondisi atmosfer kita selalu mengalami perubahan?  

Apa penyebab berbagai macam fenomena itu terjadi ? Bagaimana hal itu bisa 

terjadi? Apa dampak yang ditimbulkan? 

Untuk mencapai kompetensi tersebut menggunakan model Pembelajaran 

Inquiry Learning dengan sintak 1; Orientasi masalah, 2; Pengumpulan data dan 

verivikasi, 3; Pengumpulan data melalui eksperimen 4; Pengorganisasian dan 

formulasi eksplanasi, dan 5; Analisis proses inkuiri.  

Karakteristik lapisan-lapisan Atmosfer 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

Melalui penggunaan model inquiry learning, diskusi, dan penugasan 

diharapkan peserta mampu mengidentifikasi susunan lapisan atmosfer, 

menjelaskan manfaat lapisan-lapisan atmosfer dan membedakan konsep 

cuaca dengan iklim.  

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut. 

Indikator: 

3.6.1 Mengidentifikasi susunan lapisan atmosfer 

3.6.2 Membedakan konsep cuaca dengan iklim  

3.6.9 Menganalisis unsur cuaca dan interpretasi data cuaca 

4.6.1     Menyajikan informasi mengenai lapisan atmosfer serta klarifikasi cuaca 

dan iklim dalam bentuk diagram, tabel dan grafik. 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 
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Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. Lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

d.  Lingkungan 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen. 

d. Komputer. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik 

b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia  

c. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

d. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan 

dikembangkan 

e. Menyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

f. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

g. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

Model Pembelajaran Inquiry learning 

Penyajian fenomena/mengamati 

a. Meminta peserta didik mengamati, melihat, menyimak tayangan slide 

presentasi tentang garis besar materi  lapisan atmosfer 

b. Meminta peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber 

tentang lapisan atmosfer dan manfaatnya  

Menanya/menyusun hipotesis 
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c. Peserta didik diberi kesempatan dan atau guru 

membimbing/mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa 

yang belum mereka pahami atau ingin mengetahui lebih jauh tentang  

lapisan atmosfer dan manfaatnya. 

Mengumpulkan data 

d.  Secara berkelompok peserta didik diminta mengumpulkan 

informasi/data dari berbagai sumber belajar 

e. Secara berkelompok peserta didik mencatat lapisan-lapisan atmosfer 

dan manfaatnya 

Menganalisis data/mengasosiasi 

f. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan susunan 

lapisan dan perbedaan cuaca dan iklim (LKPD 1) 

g. Peserta didik diminta menentukan keterkaitan antara susunan lapisan 

atmosfer dengan gejala geosfer 

Menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

h. Peserta didik menyimpulkan susunan lapisan atmosfer 

i. Peserta didik mengkomunikasikan hasil telahaan dan diskusinya 

tentang susunan lapisan atmosfer dalam bentuk tulisan. 

j. Secara bergiliran secara kelompok mempresentasikan hasil 

kesimpulan kelompok lain dapat memberi penilaian, pertanyaan dan 

tanggapan 

k. Guru memberikan penguatan dan  koreksi  hasil diskusi 

l. Guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan tentang lapisan 

atmosfer dan manfaatnya 

m. Memberi penilaian  

n. Refleksi  dan tindak lanjut 

o. Menyampaikan keberhasilan peserta didik dan hal-hal yang perlu 

diperbaiki selama kegiatan pembelajaran 

p. Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka lebih 

memdalami materi pelajaran 
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q. Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

r. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 

Aktivitas Pembelajaran 2 

Pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

Melalui penggunaan model inquiry learning, diskusi, dan penugasan 

diharapkan peserta mampu menguraikan faktor pembentuk iklim, 

menganalisis perbedaan suhu di suatu wilayah.  

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut. 

Indikator: 

3.6.3 Menguraikan faktor pembentuk iklim. 

3.6.4 Menghitung suhu udara pada ketinggian tertentu 

3.6.13 Menganalisis perbedaan suhu di suatu wilayah. 

4.6.2    Mengumpulkan informasi dan data tentang proses dinamika atmosfer 

men ggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan / atau 

animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. Lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

d.  Lingkungan 
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Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Visual gerak 

d. Objek fisik: Benda nyata, model, dan spesimen. 

e. Komputer. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik  

b. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

c. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan 

dikembangkan 

d. Menyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

e. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

f. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

Model Pembelajaran Inquiry learning 

Penyajian fenomena/mengamati 

a. Meminta peserta didik mengamati, melihat, menyimak tayangan slide 

presentasi tentang garis besar materi  cuaca dan iklim, unsur-unsurnya 

dan suhu udara 

b. Meminta peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber 

tentang cuaca dan iklim, unsur-unsurnya dan suhu udara 

Menanya/menyusun hipotesis 

c. Peserta didik diberi kesempatan dan atau guru 

membimbing/mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa 

yang belum mereka pahami atau ingin mengetahui lebih jauh tentang  

cuaca dan iklim, unsur-unsurnya dan suhu udara. 
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Mengumpulkan data 

d.  Secara berkelompok peserta didik diminta mengumpulkan 

informasi/data dari berbagai sumber belajar 

e. Secara berkelompok peserta didik mencatat pengertian cuaca dan iklim, 

unsur-unsurnya dan suhu udara  

Menganalisis data/mengasosiasi 

f. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan cuaca dan 

iklim, unsur-unsurnya dan suhu udara (LKPD 2) 

g. Peserta didik diminta menentukan keterkaitan antara cuaca dan iklim, 

unsur-unsurnya dan suhu udara  

Menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

h. Peserta didik menyimpulkan cuaca dan iklim, unsur-unsurnya dan suhu 

udara 

i. Peserta didik mengkomunikasikan hasil telahaan dan diskusinya tentang 

cuaca dan iklim, unsur-unsurnya dan suhu udara. 

j. Secara bergiliran secara kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan 

kelompok lain dapat memberi penilaian, pertanyaan dan tanggapan 

k. Guru memberikan penguatan dan  koreksi  hasil diskusi 

l. Guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan pengertian cuaca dan 

iklim, dan unsur-unsurnya.  

m. Melakukan penilaian  

n. Refleksi  dan tindak lanjut 

o. Menyampaikan keberhasilan peserta didik dan hal-hal yang perlu 

diperbaiki selama kegiatan pembelajaran 

p. Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka lebih 

memdalami materi pelajaran 

q. menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

r. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 
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Aktivitas Pembelajaran 3 

Kelembaban Udara, Angin dan Awan 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Melalui penggunaan model inquiry learning, diskusi, dan penugasan 

diharapkan peserta mampu mendeskripsikan jenis-jenis kelembaban udara, 

mendeskripsikan jenis-jenis angin, mendeskripsikan jenis-jenis awan.  

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut. 

Indikator: 

3.6.5  Mendeskripsikan jenis-jenis kelembaban udara. 

3.6.6  Mendeskripsikan jenis-jenis angin. 

3.6.7  Mendeskripsikan jenis-jenis awan. 

4.6.3 Mengumpulkan informasi dan data tentang proses dinamika atmosfer 

menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan / atau 

animasi 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

Lembar penilaian 

Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

 Lingkungan 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Gambar 
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d. chart 

e. Komputer. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik  

b. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

c. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan 

dikembangkan 

d. Menyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

e. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

f. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

Model Pembelajaran Inquiry learning 

Penyajian fenomena/mengamati 

g. Meminta peserta didik mengamati, melihat, menyimak tayangan slide 

presentasi tentang garis besar materi  kelembaban udara, angin dan 

awan Meminta peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai 

sumber tentang kelembaban udara, angin dan awan 

Menanya/menyusun hipotesis 

h. Peserta didik diberi kesempatan dan atau guru 

membimbing/mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa 

yang belum mereka pahami atau ingin mengetahui lebih jauh tentang  

kelembaban udara, angin dan awan 

Mengumpulkan data 

i.  Secara berkelompok peserta didik diminta mengumpulkan 

informasi/data dari berbagai sumber belajar 

j. Secara berkelompok peserta didik mencatat tentang kelembaban udara, 

angin dan awan  



Unit Pembelajaran 

Dinamika Atmosfer 
 

 
 121 

Menganalisis data/mengasosiasi 

k. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan kelembaban 

udara, angin dan awan  

l. Peserta didik diminta menentukan keterkaitan antara kelembaban 

udara, angin dan awan  

Menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

m. Peserta didik menyimpulkan kelembaban udara, angin dan awan 

n.  Peserta didik mengkomunikasikan hasil telahaan dan diskusinya 

tentang kelembaban udara, angin dan awan 

o. Secara bergiliran secara kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan 

kelompok lain dapat memberi penilaian, pertanyaan dan tanggapan 

p. Guru memberikan penguatan dan  koreksi  hasil diskusi 

q. Guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan kelembaban udara, 

angin dan awan 

r.  Melakukan penilaian  

s. Refleksi  dan tindak lanjut 

t. Menyampaikan keberhasilan peserta didik dan hal-hal yang perlu 

diperbaiki selama kegiatan pembelajaran 

u. Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka lebih 

memdalami materi pelajaran 

v. menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

w. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 

Aktivitas Pembelajaran 4 

Hujan dan Pembagian Iklim Menurut Para Ahli 

Kompetensi Dasar: 

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 
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Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

Melalui penggunaan model inquiry learning, diskusi, dan penugasan 

diharapkan peserta mampu mendeskripsikan pembagian iklim, menganalisis 

jenis hujan dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 

Aktivitas ini akan mencapai indikator Sebagai berikut.   

Indikator: 

3.6.8 Menganalisis jenis-jenis iklim 

3.6.10 Menganalisis jenis hujan dan pengaruhnya terhadap kehidupan melalui 

gambar. 

4.6.4  Menyajikan informasi dan data dinamika atmosfer melalui gambar, 

bagan, tabel, dan grafik 

Untuk mencapai kompetensi tersebut menggunakan model Pembelajaran 

Inquiry Learning. 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. Lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

d. Lingkungan 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Gambar Jenis hujan, gambar diagram W. Koppen, Schmidt ferguson, 

Yunghuhn 

d. Komputer 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik  

b. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 
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c. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan 

dikembangkan 

d. Menyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

e. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

f. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

Model Pembelajaran Inquiry learning 

Penyajian fenomena/mengamati 

g. Meminta peserta didik mengamati, melihat, menyimak tayangan slide 

presentasi tentang garis besar materi  hujan dan klasifikasi iklim 

menurut beberapa ahli  

h. Meminta peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber 

tentang kelembaban udara, angin dan awan 

Menanya/menyusun hipotesis 

i. Peserta didik diberi kesempatan dan atau guru 

membimbing/mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa 

yang belum mereka pahami atau ingin mengetahui lebih jauh tentang  

hujan dan klasifikasi iklim menurut beberapa ahli  

Mengumpulkan data 

j.  Secara berkelompok peserta didik diminta mengumpulkan 

informasi/data dari berbagai sumber belajar 

k. Secara berkelompok peserta didik mencatat tentang hujan dan 

klasifikasi iklim menurut beberapa ahli  

Menganalisis data/mengasosiasi 

l. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan kelembaban 

udara, angin dan awan Peserta didik diminta menentukan keterkaitan 

antara hujan dan klasifikasi iklim menurut beberapa ahli (LKPD 4) 

Menyimpulkan dan mengkomunikasikan 
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m. Peserta didik menyimpulkan hujan dan klasifikasi iklim menurut 

beberapa ahli  

n. Peserta didik mengkomunikasikan hasil telahaan dan diskusinya tentang 

hujan dan klasifikasi iklim menurut beberapa ahli  

o. Secara bergiliran secara kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan 

kelompok lain dapat memberi penilaian, pertanyaan dan tanggapan 

p. Guru memberikan penguatan dan  koreksi  hasil diskusi 

q. Guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan hujan dan klasifikasi 

iklim menurut beberapa ahli  

r.  Melakukan penilaian  

s. Refleksi  dan tindak lanjut 

t. Menyampaikan keberhasilan peserta didik dan hal-hal yang perlu 

diperbaiki selama kegiatan pembelajaran 

u. Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka lebih 

memdalami materi pelajaran 

v. Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

w. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 

Aktivitas Pembelajaran 5 

Perubahan Iklim Global Terhadap Kehidupan 

Kompetensi Dasar: 

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 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran 

Melalui penggunaan model inquiry learning, diskusi, dan penugasan 

diharapkan peserta mampu menganalisis perubahan iklim global terhadap 

kehidupan di muka bumi, menganalisis peranan atmosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan di muka bumi, menganalisis perbedaan suhu di suatu 
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wilayah dan membandingkan dampak iklim global terhadap wilayah 

Indonesia 

Aktivitas ini akan mencapai indikator sebagai berikut. 

Indikator:  

3.6.11 Menganalisis perubahan iklim global terhadap kehidupan di muka 

bumi 

3.6.12 Menganalisis peranan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di 

muka bumi 

3.6.14 Membandingkan dampak iklim global terhadap wilayah Indonesia 

4.6.5    Membuat artikel tentang keunikan dinamika atmosfer 

4.6.6    Mempresentasikan hasil verifikasi data tentang dinamika atmosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

Untuk mencapai kompetensi tersebut menggunakan model Pembelajaran 

Inquiry Learning. 

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 3 x 45 Menit 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

Media: 

a. Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

b. Lembar penilaian 

c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 

d. Lingkungan 

Alat/Bahan: 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop & infocus 

c. Gambar: Lapisan Atmosfer Bumi, Mekanisme Aliran Panas Bumi 

d. Komputer. 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Memberi salam, memulai pelajaran dengan do’a, menyapa dan mengecek 

kehadiran peserta didik  

b. Menyanyikan lagu nasional 
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c. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan 

d. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan akan 

dikembangkan 

e. Menyampaian kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari 

f. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan 

g. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan 

Model Pembelajaran Inquiry learning 

Penyajian fenomena/mengamati 

h. Meminta peserta didik mengamati, melihat, menyimak tayangan slide 

presentasi tentang garis besar materi  perubahan iklim global dan 

peranan atmosfer terhadap kehidupan 

i. Meminta peserta didik melakukan kegiatan membaca berbagai sumber 

tentang perubahan iklim global dan peranan atmosfer terhadap 

kehidupan 

Menanya/menyusun hipotesis 

j. Peserta didik diberi kesempatan dan atau guru 

membimbing/mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai apa 

yang belum mereka pahami atau ingin mengetahui lebih jauh tentang  

perubahan iklim global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan 

Mengumpulkan data 

k.  Secara berkelompok peserta didik diminta mengumpulkan 

informasi/data dari berbagai sumber belajar 

l. Secara berkelompok peserta didik mencatat tentang perubahan iklim 

global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan 

Menganalisis data/mengasosiasi 

m. Secara berkelompok peserta didik diminta mendiskusikan perubahan 

iklim global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan (LKPD 5) 
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n.  Peserta didik diminta menentukan keterkaitan antara perubahan iklim 

global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan 

Menyimpulkan dan mengkomunikasikan 

o. Peserta didik menyimpulkan perubahan iklim global dan peranan 

atmosfer terhadap kehidupan 

p. Peserta didik mengkomunikasikan hasil telahaan dan diskusinya tentang 

perubahan iklim global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan 

q. Secara bergiliran secara kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan 

kelompok lain dapat memberi penilaian, pertanyaan dan tanggapan 

r. Guru memberikan penguatan dan  koreksi  hasil diskusi 

s. Guru memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan perubahan iklim 

global dan peranan atmosfer terhadap kehidupan 

t.  Melakukan penilaian  

u. Refleksi  dan tindak lanjut 

v. Menyampaikan keberhasilan peserta didik dan hal-hal yang perlu 

diperbaiki selama kegiatan pembelajaran 

w. Menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka lebih 

memdalami materi pelajaran 

x. Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

y. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1. Lapisan Atmosfer dan konsep Cuaca Iklim 

 

1.Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Lapisan Atmosfer dan Konsep Cuaca Iklim 

4. Tujuan                  : Melalui diskusi tentang dinamika atmosfer 

peserta didik dapat mengidentifikasi susunan 

lapisan atmosfer dan membedakan konsep cuaca 

dan iklim. 

5. Petunjuk Kerja    :     

 
a. Bacalah Bahan Bacaan 1 tentang lapisan atmosfer, unsur cuaca dan 

iklim 

b. Kumpulkan informasi/data dari berbagai sumber belajar dan catat 

dalam buku catatan kesimpulan lapisan-lapisan atmosfer. 

c. Identifikasikan lapisan-lapisan atmosfer pada gambar di bawah ini 

dan kaitannya dengan fenomena-fenomena di dalamnya dengan 

menggunakan tabel di bawah ini! 
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Lapisan-lapisan dalam Atmosfer 

Urutan Nama 
Lapisan 

Gas Penting 
(kalau ada) 

Karakteristik Utama 

(a) ……………….. ……………… Tempat terjadinya peristiwa 

cuaca dan iklim 

(b) ……………….. ………………. ………………………………………………… 

(c) Mesosfer ………………. …………………………………………………. 

(d) ………………… ……………… …………………………………………………. 

(e) ………………… ……………… …………………………………………………. 

 

d. Diskusikan perbedaan cuaca dan iklim, menggunakan Format berikut! 

 

Uraian Cuaca Iklim 

Waktu   

Wilayah   

Ilmu   
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Kesimpulan: 

 

 

 

 

LKPD 2. Pengukuran Unsur Cuaca dan Data Cuaca 

1.Mata Pelajaran :  Geografi 

2. Kelas/Semester :   X/2 

3. Judul                         :  Pengukuran unsur Cuaca dan Data Cuaca 

4. Tujuan                 : Melalui praktek pengukuran unsur-unsur cuaca 

peserta didik dapat menguraikan faktor 

pembentuk iklim dan menganalisis perbedaan 

suhu di suatu wilayah. 

5. Bahan/Alat: 

a. Thermometer 

b. Anemometer/kincir angin 

c. Kantong angin/bendera 

d. Stopwatch 

Kegiatan Praktek Pengukuran Unsur-unsur Cuaca: 

1. Petunjuk Kerja 

Tugas: 

1. Lakukan pengamatan terhadap suhu udara dan pergerakan angin di 

4 tempat dengan pembagian tugas sebagai berikut: 

a. di ruang kelas untuk kelompok Celcius dan Fahrenheit 
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b. di lapangan rumput untuk kelompok Reamour dan Schmidt 

c. di lapangan basket/volley untuk kelompok Ferguson dan 

Yunghuhn 

d. di bawah pohon rindang untuk kelompok Koppen dan Oldeman 

2. Amati kondisi lingkungan tempat pengamatan berlangsung. 

3. Deskripsikan kondisi lingkungan tempat pengamatan. 

4. Lakukan pengukuran suhu udara dengan menggunakan termometer. 

5. Tentukan arah angin dengan menggunakan anemometer/kincir 

angin, kantong angin, atau bendera. 

6. Lakukan pengukuran  kecepatan angin dengan menggunakan 

anemometer/kincir angin dan stopwatch. 

7. Catatlah hasil pengamatan dan pengukuran ke dalam format  di 

bawah ini! 

8. Laporkan hasil pengamatan dan pengukuran tiap kelompok  secara 

lisan! 

9. Masing-masing kelompok melengkapi data suhu udara dan angin  

berdasarkan laporan hasil kerja kelompok lain sehingga menjadi 

data yang lengkap (4 tempat)! 

10. Gambarkan dalam diagram batang perbandingan suhu udara di 4 

tempat  tersebut. 

Format 

Data Hasil  Pengamatan Suhu Udara Dan Angin 

 Kelompok : ......................... 

 Anggota  :    

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

3. ......................................................................................................... 

4. ......................................................................................................... 

     Tempat Pengukuran Suhu: ...................................................................... 
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Suhu 

Angin 

Deskripsi Kondisi Lingkungan tempat Arah Kecepatan 
 

  

 

  

 

 

LKPD 3. Angin, Kelembaban Udara dan Awan 

1. Mata Pelajaran :  Geografi 

2. Kelas/Semester :   X/2 

3. Judul                         :  Angin Kelembaban Udara dan Awan 

4. Tujuan      : Melalui pengamatan gambar peserta didik dapat  

mendeskripsikan jenis kelembaban udara, jenis angin 

dan jenis-jenis awan. 

5. Kegiatan: 

Perhatikan Wacana Berikut dan Ikuti Kegiatannya! 

Angin 

Angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jika angin memiliki 

kecepatan tinggi, maka tiupan bisa memporakporandakan daerah yang 

dilaluinya. Angin bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang 
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bertekanan rendah. Hal-hal yang berkaitan dengan angin antara lain 

kecepatan, arah, dan system angin. 

 

 

 

Menurut hukum stevenson, kekuatan angin berbanding lurus dengan gradient 

barometriknya. Gradient barometrik ialah angka yang menunjukkan 

perbedaan tekanan udara dari dua isobar pada tiap jarak 10 meridian (111 km) 

Persoalan: 

1. Berapakah kekuatan angin untuk A-B dan P-Q? 

2. Coba Analisis dengan rumus yang Saudara ketahui! 

Perhatikan Gambar berikut! 

 

Persoalan: 

1. Bagaimana Saudara membedakan membedakan kedua angin lokal pada 

gambar di atas? 

2. Coba Saudara buat proses terjadinya angin fohn dengan gambar, berilah 

contoh masing-masing daerah angin Fohn di Indonesia! 
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Kelembaban Udara 

Ada dua macam kelembaban udara: 

1) Kelembaban udara absolut, ialah banyaknya uap air yang terdapat di udara 

pada suatu tempat. Dinyatakan dengan banyaknya gram uap air dalam 1 m³ 

udara. 

2) Kelembaban udara relatif, ialah perbandingan jumlah uap air dalam udara 

(kelembaban absolut) dengan jumlah uap air maksimum yang dapat 

dikandung oleh udara tersebut dalam suhu yang sama dan dinyatakan 

dalam persen (%).  

Rumus kelembaban Udara: 

RH :  
𝑒

𝐸
 𝑥 100% 

e :  kandungan uap air dalam 1𝑚3 

E :  Uap air maksimal 

1. Setelah Saudara cermati, Apa kesimpulan tentang kelembaban udara? 

2. Dalam 1 m3 udara yang suhunya 200C terdapat 14 gram uap air (basah 

absolut= 14 gram), sedangkan uap air maksimum yang dapat 

dikandungnya pada suhu 20 0C = 20 gram. Coba terapkan rumus 

kelembaban di atas! 

Awan 

Berdasarkan morfologinya, awan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Awan Commulus yaitu awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dan 

dasarnya horizontal. 

2) Awan Stratus yaitu awan yang tipis dan tersebar luas sehingga dapat 

menutupi langit secara merata. Dalam arti khusus awan stratus adalah 

awan yang rendah dan luas. 

3) Awan Cirrus yaitu awan yang berdiri sendiri yang halus dan berserat, 

berbentuk seperti bulu burung. Sering terdapat kristal es tapi tidak dapat 

menimbulkan hujan. 
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No 

 
Jenis Awan 

 
Ciri - Ciri 

Dapat/tidak 
menghasilkan 
hujan/gerimis 

1.  

 

 

 

Nimbostratus 

  

2. 

 

Stratus 

  

3. 

 

 

 

Cumulunimbus 
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4 

 

 

 

 

 

Cirrostratus 

  

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Altostratus 

  

 

 

 

 

 

LKPD 4. Jenis Hujan 

1.Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul           :  Jenis Hujan 

4. Tujuan               :  Melalui diskusi,     pengamatan gambar peserta didik 

dapat menganalisis jenis hujan dan pengaruhnya 

terhadap kehidupan. 
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5. Kegiatan : 

a. Perhatikan Gambar pembagian jenis hujan! 

b. Dari gambar tersebut berilah nama jenis hujan! 

c. Analisislah apa pengaruhnya bagi kehidupan?  

NO Jenis Hujan 
 

Pengaruh Bagi 
Kehidupan 

Nama Hujan 

1.  

 

  

2.  

 

 

  

3. 
 

 

 

 

 

  

 

LKPD 5.  Iklim Global dan Dampak Perubahan Iklim 

1.Mata Pelajaran : Geografi 

2. Kelas/Semester : X/2 

3. Judul          : Iklim Global dan Dampak Perubahan Iklim 

4. Tujuan                  : Melalui diskusi, pengamatan gambar tentang 

iklim peserta didik dapat menganalisis dampak 

perubahan iklim global terhadap kehidupan di 

muka bumi 
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5. Petunjuk Kerja    

a. Bacalah wacana berikut! 
b. Perhatikan dan cermati diagram dampak perubahan iklim! 
c. Diskusikan dengan kelompok! 

Wacana: 

Saat ini isu global warming (pemanasan global) sering dibicarakan dan 
menjadi bahasan yang menarik baik dalam skala kecil sampai tingkat 
internasional. Global warming telah menyebabkan perubahan iklim yang 
signifikan seperti yang terjadi di negara kita. Efek dari pemanasan ini telah 
menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Beberapa daerah sering 
terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir. Selain itu juga muncul angin 
puting beliuang dan badai. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) menunjukkan adanya dampak-dampak dari perubahan iklim 
yang sudah ada dan yang mungkin terjadi dimasa depan. WHO telah 
memiliki telaah tentang perkiraan perubahan kesehatan global akibat 
perubahan iklim sampai tahun 2000 dan telah membuat perkiraan resiko 
kesehatan sampai tahun 2030. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan 
iklim yang telah terjadi sejak pertengahan 1970-an menyebabkan 150.000 
kematian dan kira-kira 5 juta kecacatan pertahun sebagai akibat 
meningkatnya jumlah penyakit. 

Bahan Diskusi: 

 
 

6. Permasalahan (1) 

a. Berdasarkan gambar di atas: 
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1) Jelaskan fenomena apakah yang terjadi! 
2) Mengapa peristiwa tersebut terjadi? 
3) Jelaskan akibat yang ditimbulkan!  
4) Upaya apakah yang dilakukan untuk mengurangi kejadian tersebut? 

 
b. Berdasarkan diagram Dampak Perubahan Iklim berikut.  

Perhatikan diagram Berikut! 

 

Permasalahan (2) 

1. Diskusikan dengan kelompok anda dampak perubahan iklim 
terhadap sektor pertanian. 

2.  Buatlah narasi berdasar alur diagram tersebut. 
3.  Jelaskan keuntungan dan kerugian bagi pertanian di Indonesia. 
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C. Bahan Bacaan 

1. Lapisan Atmosfer, Unsur Cuaca dan Iklim 

a. Lapisan Atmosfer 

Bumi  diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai 

unsur gas debu dan air. Lapisan udara yang menyelubungi bumi ini 

disebut dengan atmosfer. Unsur-unsur gas yang menyusun 

atmosfer terutama adalah unsur Nitrogen dan Oksigen. Selain 

berupa gas-gas di atmosfer juga terdapat debu dan air 

(hidrometeor). Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 x 

1014 ton. Setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 

6000 m dari permukaan bumi dan kurang lebih 80 % berada pada 

lapisan troposfer. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi 

bumi. Adanya gavitasi ini menyebabkan udara yang  dekat dengan 

permukaan bumi menjadi lebih mampat. 

Komposisi dan jumlah gas penyusun atmosfer adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3. Komposisi dan Jumlah Gas Penyusun Atmosfer 

Gas Simbol Volume (%) 
Nitrogen 2N 78,08 
Oksigen 2O 20,95 
Argon Ar 0,93 

Karbon dioksida 2CO 0,035 
Neon Ne 0,0018 

Methan 4CH 0,00017 
Helium He 0,0005 

Hidrogen 2H 0,00005 
Xenon Xe 0,000009 
Ozon 3O 0,000004 

 Sumber: Ahren 1993 

Dari tabel tersebut nampak bahwa lapisan udara di atmosfer didominasi oleh 

unsur nitrogen dan oksigen (± 99%.) Kedua unsur ini mempunyai peranan 

yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Unsur gas yang jumlahnya 
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paling sedikit adalah ozon. Meskipun jumlah ozon sangat sedikit (0,000004 %) 

namun unsur ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menyerap 

radiasi ultraviolet sehingga radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan 

bumi menjadi kecil. 

Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan seperti : 

1) Troposfer 

Troposfer merupakan lapisan udara yang paling dekat dengan permukaan 

bumi. Kertebalan lapisan ini mencapai kurang lebih 18 km di daerah equator 

dan kurang lebih 8 km di daerah kutub. Sedangkan ketebalan rata-rata lapisan 

ini kurang lebih 12 km. Sebagian besar masa atmosfer (80%) berada pada 

lapisan troposfer. Menurut Braak pada lapisan ini setiap kenaikan tempat 100 

m maka suhu udara akan turun 0,60 C. Hal ini dapat kita buktikan bahwa kalau 

kita pergi ke daerah pegunungan maka suhu udara terasa dingin. Suhu udara 

di lapisan teratas dari troposfer mencapai -600 C. Sedangkan suhu udara rata-

rata di permukaan air laut untuk daerah tropis 270C. 

Pada lapisan troposfer terjadi fenomena atau gejala cuaca seperti angin, awan, 

hujan, halilintar, pelangi, dan sebagainya. Oleh karena itu lapisan troposfer 

mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan. Di atas lapisan troposfer 

terdapat lapisan antara yang disebut dengan tropopause 

2) Stratosfer 

Lapisan stratosfer terletak di atas tropopause sampai pada ketinggian 50 km. 

Pada stratosfer terdapat 2 lapisan udara yang sifatnya berbeda yaitu: 

a) Lapisan isothermal yaitu lapisan udara pada ketinggian 12 – 20 km yang 

suhunya seragam  (-60 C). 

b) Lapisan Inversi yaitu lapisan yang terletak pada ketinggian antara 20-50 km 

di atas permukaan bumi. Suhu udara pada lapisan ini semakin ke atas 
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semakin meningkat dan pada ketinggian 50 km suhu udara mencapai -50C. 

Terjadinya peningkatan suhu udara disebabkan oleh adanya kandungan gas 

ozon  (O3).yang banyak menyerap radiasi ultra violet. Di atas lapisan 

stratosfer terdapat lapisan stratopause yang menjadi pembatas antara 

stratosfer dengan mesosfer. 

3) Mesosfer 

Lapisan ini terletak pada ketinggian antara 50-85 km di atas permukaan bumi. 

Suhu udara pada lapisan ini semakin ke atas semakin rendah. Setiap naik 1000 

meter suhu udara akan turun 2,5 - 30  dan pada ketinggian 85 km suhu udara 

mencapai -900C. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari jatuhan meteor. 

Di atas mesosfer terdapat lapisan mesopause yang membatasi dengan lapisan 

di atasnya (thermosfer). 

4) Thermosfer 

Thermosfer terdapat pada ketinggian 85 – 500 km di atas permukaan bumi. 

Lapisan ini sering disebut lapisan panas (hot layer). Suhu udara di bagian 

paling atas dari lapisan ini dapat mencapai > 10000C. Lapisan bawah dari 

thermosfer (85-375 km) disebut dengan lapisan ionosfer. Pada lapisan 

ionosfer berfungsi untuk penyebaran gelombang radio. 

5) Eksosfer  

Lapisan ini berada pada ketinggian di atas 500 km dari permukaan bumi. 

Gerakan molekul-molekul udara di lapisan ini sangat cepat. Gravitasi bumi 

mempunyai pengaruh yang kecil terhadap molekul-molekul udara yang ada, 

sedangkan pengaruh angkasa luar semakin kuat. 
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Gambar 5 Peranan Lapisan Atmosfer Bumi bagi Kehidupan 
Sumber: https://www.gurugeografi.id/2017/01/lapisan-atmosfer-dan-perannya-bagi.html 

 

Atmosfer bumi mempunyai peranan:  

a) Adanya unsur gas Nitrogen, Oksigen, dan Karbon dioksida sangat 

dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi. 

b) Memberikan perlindungan dari benda-benda luar atmosfer yang 

masuk ke permukaan bumi. 

c) Menjadi media untuk proses cuaca. Jika tidak ada atmosfer suhu bumi 

mencapai 93o C pada siang hari dan – 149oC pada malam hari. 

d) Adanya lapisan ozon (O3) dapat mengurangi radiasi ultraviolet yang 

sampai ke permukaan bumi. 

b. Cuaca dan Iklim 

1) Pengertian Cuaca dan Iklim 

Di Yogyakarta pada suatu pagi hari nampak udara cerah, bersih tidak 

berawan, suhu udara 260C, angin berhembus sepoi-sepoi dengan 

kecepatan 8 km/jam. Pada jam 14.00 di Yogyakarta sinar matahari 

tertutup awan yang tebal, suhu udara 280C dan angin bertiup dengan 

kecepatan 25 km/jam serta kelembaban udara relatif 90 %. 
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Di Bantul, pada hari yang sama dengan Yogyakarta menunjukkan bahwa pada 

pagi hari berawan, suhu 270C, kelembapan udara 95 % dan kecepatan angin 

30 km/jam. Pada siang hari suhu udara 280C dan hujan cukup lebat. 

Pembicaraan mengenai suhu udara, angin, kelembaban udara, awan, dan 

hujan merupakan pembicaraan tentang cuaca. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa cuaca merupakan keadaan udara pada suatu saat dan suatu 

tempat tertentu. Hal ini dapat dilihat bahwa antara pagi dan siang kondisi 

udara sudah berbeda yang berarti waktunya pendek dan juga pada waktu yang 

sama pada daerah yang relatif dekat, tetapi keadaan udaranya berbeda. Ini 

berarti bahwa cuaca meliputi wilayah yang sempit. Ilmu yang mempelajari 

tentang cuaca disebut meteorologi  

Keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama 

(30 tahun) disebut dengan iklim. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang 

iklim disebut klimatologi. 

 Unsur-unsur cuaca atau iklim adalah sama yaitu: 

2)  Radiasi Matahari 

Radiasi matahari menyebabkan terjadinya panas yang ada di bumi. Radiasi 

matahari datang ke bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Daerah 

yang paling banyak menerima panas (radiasi matahari) adalah daerah tropis 

(antara 23 ½0 LU – 23 ½0 LS) semakin ke arah kutub energi yang diterima 

semakin sedikit sehingga semakin ke arah kutub semakin dingin. 

Radiasi matahari merupakan unsur cuaca yang paling penting. Tanpa adanya 

radiasi matahari maka tidak akan terjadi variasi dan perubahan cuaca. Unsur 

radiasi matahari yang perlu diperhatikan adalah intensitas radiasi dan 

lamanya radiasi berlangsung. Radiasi matahari yang sampai ke atmosfer 

adalah 100 %, kemudian dipantulkan oleh benda-benda yang ada di atmosfer 
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37 %, diserap oleh atmosfer 20 % dan yang mencapai permukaan bumi adalah 

43 %. 

Intensitas radiasi matahari terbesar terjadi di daerah tropis (23 ½0 LU – 23 ½0 

LS) dan semakin ke arah kutub semakin kecil. Hal ini dipengaruhi oleh sudut 

datang sinar matahari. Lama radiasi matahari di daerah tropis 12 jam sedang 

di daerah kutub akan mendapatkan radiasi matahari selama 6 bulan (6 bulan 

siang dan 6 bulan malam). 

Radiasi matahari yang perlu diperhatikan adalah intensitas radiasi matahari 

dan lama radiasi matahari berlangsung. Intensitas radiasi matahari secara 

kualitatif dan lama radiasi matahari berlangsung dapat diukur dengan alat 

sunshine recorder (Gumble stock) 

3) Temperatur Udara 

Derajad panas dan dingin udara disebut dengan temperatur udara. 

Temperatur udara di berbagai tempat tidak sama. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara suatu daerah adalah: 

a) Sudut datang sinar 

Semakin tegak sudut datang sinar matahari maka energi panas yang 

diterima semakin besar. 

b) Cerah tidaknya cuaca 

Semakin cerah, energi yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak. 

c) Lama penyinaran matahari 

Daerah yang lebih lama menerima radiasi maka daerah tersebut akan 

semakin panas. 

d) Letak lintang 

Makin dekat dengan equator suhu udara semakin panas. 

e) Ketinggian tempat 

Semakin mendekati daerah pantai maka suhu akan semakin panas (di 

daerah pegunungan semakin dingin). 
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Menurut teori Braak, semakin  tinggi suatu tempat suhu udara akan semakin 

turun. Setiap naik 100 m maka suhu udara akan turun 0,610C. Rumus teori 

Braak adalah : 

Tx = 26,3 – ((0,61 x h)/100) 

Tx         : Suhu udara pada ketinggian tempat (Xm) 

26,30 C : suhu udara di permukaan air laut. 

h           :  tinggi tempat (X)  

Catatan: Angka 26,30 C pada saat ini  sudah kurang sesuai lagi, karena adanya 

pemanasan global sehingga perlu dikoreksi.  

Alat untuk mengukur temperatur udara adalah termometer. Termometer yang 

dapat di gunakan untuk mengukur temperatur udara antara lain termometer 

dinding dan termometer maksimum-minimum. Termometer yang dapat 

mencatat sendiri adalah termograph, sedangkan hasil catatannya disebut 

termogram.  Garis   yang  menunjukan tempat-tempat  yang  mempunyai  suhu 

udara sama disebut dengan garis isoterm. 

4) Tekanan Udara 

Tekanan  yang diberikan oleh udara pada setiap satuan luas bidang datar dari 

permukaan bumi sampai batas atmosfer di sebut tekanan udara. Makin tinggi 

suatu tempat makin rendah kerapatan udaranya, sehingga tekanan udara 

semakin ke atas semakin rendah. Sebaran tekanan udara di suatu daerah dapat 

di gambarkan dalam peta yang ditunjukkan oleh garis isobar. Isobar 

merupakan garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 

tekanan udara sama. 

Tekanan udara dapat diukur dengan alat barometer. Barometer yang dapat 

mencatat sendiri disebut dengan barograph. Hasil pencatatanya disebut 

barogram. Besarnya tekanan udara di permukaan bumi adalah satu atmosfer 

atau 76 cm Hg. Dalam meteorologi satuan yang digunakan untuk mengukur 
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tekanan udara adalah milibar (mb). Tekanan udara 76 cm Hg sama dengan 

1013 mb.  

Tekanan udara antara tempat yang satu dengan tempat yang lain di 

permukaan bumi berbeda-beda. Faktor utama yang mempengaruhi 

perbedaan tekanan udara adalah temperatur udara. Daerah yang 

mendapatkan panas secara intensif merupakan daerah yang mempunyai 

tekanan udara  minimum (-). Hal ini disebabkan oleh adanya pengembangan 

udara jika kena panas. Daerah yang pemanasannya kurang merupakan daerah 

yang bertekanan maksimum (+). Udara akan bergerak dari daerah yang 

bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. 

Gerakan udara secara vertikal dinamakan konveksi; Gerakan udara secara 

horizontal dinamakan adveksi, sedangkan gerakan udara yang tidak teratur 

disebut dengan turbulensi. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah 

barometer. Sedang garis yang menghubungkan daerah-daerah yang memiliki 

tekanan udara sama disebut garis isobar. 

5) Angin 

Pada dasarnya jenis angin dapat dibedakan menjadi angin tetap, angin muson 

(musim) dan angin lokal. 

a)  Angin tetap 

Angin yang bergerak terus menerus sepanjang tahun dengan arah yang tetap 

disebut dengan angin tetap. Contoh  angin pasat, angin barat, dan angin timur. 

(1) Angin pasat   

Angin yang bergerak dari daerah maksimum sub-tropik   ke daerah 

minimum di equator disebut dengan angina pasat. 

(2) Angin barat  

Angin yang bergerak dari arah barat ke timur, yaitu dari    daerah maksium 

sub-tropik ke daerah minimum sub-polar disebut dengan angina barat. 
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(3)  Angin timur  

Angin yang berhembus sepanjang tahun dari arah timur ke barat. Angin 

timur ini bergerak dari daerah kutub ke daerah minimum sub-polar. 

b) Angin muson (angin musim) 

Angin yang bergerak ke arah yang sama dalam waktu 6 bulan dan ke arah yang 

berlawanan selama 6 bulan pula disebut dengan angin muson. Perubahan arah 

angin ini disebabkan oleh adanya perubahan posisi relatif matahari terhadap 

bumi. Contoh dari angin ini adalah sebagai berikut. 

(1) Angin barat daya, yaitu angin yang menyebabkan musim penghujan di 

Indonesia yang bergerak dari Asia ke Australia. Angin ini terjadi pada 

bulan Oktober – April. 

(2) Angin timur laut, yaitu angin yang menyebabkan musim kemarau di 

Indonesia. Angin ini berasal dari benua Australia dan menuju ke Asia. 

Terjadi bulan April –Oktober. 

c) Angin  periodik   

Angin yang secara periodik terjadi perubahan arah antara siang dan malam 

disebut dengan angina periodik. Contoh dari angin  priodik ini antara lain : 

(1) Angin darat dan angin laut 

Pada siang hari wilayah darat dan laut sama-sama menerima energi panas 

dari radiasi matahari. Daratan merupakan benda padat sehingga yang 

menerima panas hanya lapisan tipis dari permukaan daratan. Energi 

panas yang diterima di laut akan diteruskan sampai kedalaman kurang 

lebih 200 m dan energi ini juga dimanfaatkan untuk penguapan. Dengan 

demikian pada siang hari di daratan lebih panas (tekanaan minimum) 

daripada di laut (tekanan maksimum). Oleh karena itu pada siang hari 

terjadi gerakan udara dari laut ke darat yang disebut dengan angin laut. 

Pada malam hari terjadi gerakan angin dari darat ke laut. Nelayan 

memanfaatkan angin darat untuk berlayar (melaut) terutama untuk 

nelayan tradisional sedangkan untuk nelayan modern tidak tergantung 

dari angin darat untuk melaut. 
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(2) Angin Lembah dan Angin Gunung 

Pada siang hari lereng gunung lebih banyak menerima panas dari pada 

bagian lembah. Akibatnya lereng bagian atas lebih panas sehingga 

bertekanan minimum, sedangkan pada bagian lembah lebih dingin dan 

bertekanan maksimum. Dengan demikian akan terjadi gerakan udara dari 

lembah ke lereng yang disebut dengan angin lembah. 

Pada malam hari udara di puncak gunung lebih dingin (bertekanan 

maksimum) dibandingkan dengan daerah lembah. Akibatnya udara akan 

bergerak dari puncak gunung ke arah lembah sehingga disebut dengan 

angin gunung. 

d) Angin lokal 

Angin yang terjadi di daerah tertetu saja disebut dengan angin  lokal. Contoh 

dari angin lokal adalah Angin Fohn.  Angin fohn merupakan angin yang 

bergerak menuruni lereng yang mempunyai sifat panas dan kering. Angin fohn 

sering disebut dengan angin jatuh atau angin api. Ada 5 angin fohn yang 

dikenal di Indonesia yaitu: Angin Gending, terjadi di Pasuruan dan 

Probolinggo, Jawa Timur. 

(1) Angin Kumbang, terjadi di Cirebon Jawa Barat dan Tegal Jawa Tengah 

(2) Angin Brubu, terjadi di Makasar Sulawesi Selatan 

(3) Angin Puting Beliung dan angin Bahorok, terjadi di Medan Sumatra Utara 

(4) Angin Wambrau terjadi di Biak Papua 

6) Kelembaban Udara 

Tahukah Saudara bahwa udara di sekitar kita ini banyak mengandung uap air? 

Marilah kita buktikan bersama. Ambillah sebuah gelas yang berisi air, 

kemudian berilah es batu dan tunggulah beberapa menit. Setelah itu amatilah 

bagian luar dari gelas, disitu akan terlihat basah. Ini bukan berarti bahwa 

gelasnya bocor, tetapi uar air di sekitar gelas karena dingin lalu mengembun. 

Banyaknya kandungan uap air di dalam udara disebut dengan kelembaban 



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

 150 

udara. Kandungan uap air yang ada di udara dapat diukur dengan 

menggunakan alat yaitu Higrometer atau Psychrometer. Kelembapan udara 

dapat dinyatakan dalam bentuk kelembapan relatif dan kelembaban udara 

absolut. 

a) Kelembaban udara relatif 

Perbandingan antara jumlah uap air yang di kandung udara dan jumlah air 

maksimum (jenuh) di dalam udara pada temperatur dan tekanan udara 

yang sama disebut dengan kelembaban udara relatif. Kelembaban udara 

relatif dinyatakan dalam persen (%). 

  RH = (e/es) x 100%  

RH : kelembaban udara relatif 

e : kandungan uap air yang ada 

es : udara dalam kondisi jenuh 

Sebagai contoh : di dalam udara 1 m3 pada suhu 250 C mengandung 6 gr 

uap air, sedangkan tingkat kejenuhannya 8 gr uap air, maka kelembaban 

udara relatif adalah : 6/8x100% : 75% 

b)  Kelembaban udara mutlak 

Jumlah uap air per satuan volume udara yang dinyatakan dalam gr/m3 

udara disebut dengan kelembaban udara mutlak. 

7) Awan 

Awan terjadi sebagai akibat  adanya proses kondensasi dari    uap air. Dengan 

demikian awan merupakan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer. 

Awan yang mencapai permukaan bumi disebut dengan kabut. Jenis-jenis awan 

meliputi: 
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a) Berdasarkan bentuknya 

(1) Awan cair 

     Awan yang terbentuk dari bahan cair (air) disebut   dengan awan cair. 

(2) Awan es (salju) 

      Awan yang terbentuk dari bahan es atau salju disebut   dengan awan es 

(salju). 

(3) Awan campuran 

 Awan  yang  terbentuk  dari   bahan  air  dan  es   (salju) disebut dengan 

awan campuran. 

b) Berdasarkan ketinggiannya 

Berdasarkan ketinggiannya awan dapat dibedakan menjadi: 

(1) Awan tinggi, dengan ketinggian > 6000 m 

Kelompok awan tinggi selalu berupa kristal-kristal es lantaran 

keberadaanya di ketinggian. Kelompok awan ini meliputi: 

                  (a) Cirrus; awan tipis seperti bulu ayam. 

                  (b) Cirrostratus; awan putih tipis seperti tabir. 

                  (c) Cirrocumulus; awan seperti bulu domba yang tipis. 

(2) Awan sedang, dengan ketinggian 2000 – 6000 m 

Kelompok awan ini mencakup: 

                  (a) Altostratus; awan berlapis-lapis tebal menutupi sebagian besar langit 

dengan warna kelabu. 

                  (b) Altocumulus; awan bergumpal-gumpal seperti bulu domba yang tebal. 

                  (c) Stratocumulus; awan yang tebal, luas, dan bergumpal-gumpal seperti 

bulatan atau gulungan. Awan ini melantarkan fenomena cuaca yang 

disebut virga. 

(3) Awan rendah, dengan ketinggian < 2000 m 

Kelompok awan rendah meliputi:  
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     (a) Cumulus; awan putih bergumpal-gumpal yang dasarnya rata dan 

terbentuk secara vertikal. 

                   (b) Nimbostratus; awan yang berlapis-lapis meluas dan sebagian telah 

menjadi hujan. 

                   (c) Stratus; awan berlapis-lapis merata, datar, dan berada dekat di 

permukaan Bumi (rendah). 

 

 

Gambar 6 Jenis Awan 
Sumber: geogle dalam Prihantono, 2005 

 

c) Berdasarkan morfologinya 

Berdasarkan morfologinya awan dapat dibedakan menjadi : 

(1) Awan sirus 

Awan yang berwarna putih, tipis, dan pada siang hari kelihatan mengkilat 

karena banyak mengandung kristal es disebut dengan awan sirus. 

(2) Awan stratus 

     Awan yang berlapis-lapis seperti kabut tipis disebut dengan awan stratus. 

(3) Awan kumulus  
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Awan yang berkembang secara vertikal, berbentuk   kubah-kubah 

menyerupai bunga kol dengan lengkungan bulat berwarna putih 

cemerlang jika terkena sinar matahari, disebut dengan awan kumulus. 

(4) Awan nimbus  

 Awan yang berwarna gelap, kelihatan basah dan sering menyebabkan 

terjadinya hujan, disebut dengan awan nimbus. 

8) Hujan 

Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi secara 

alami disebut dengan hujan. Sebelum hujan terjadi, didahului adanya 

penguapan yang kemudian mengalami kondensasi sehingga membentuk 

awan. Dari awan ini karena pengaruh angin atau konveksi maka terjadilah 

hujan. Hujan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Berdasarkan bentuknya 

(1) Hujan air (rain), yaitu hujan yang jatuh dalam bentuk cair. Kebanyakan 

bentuk hujan di Indonesia adalah bentuk cair. 

(2) Hujan salju (snow) yaitu hujan yang jatuh dalam bentuk salju. Kebanyakan 

terjadi di daerah yang beriklim sedang. 

(3) Hujan es (hail stone) yaitu hujan yang jatuh dalam bentuk es. Kebanyakan 

terjadi di daerah yang beriklim sedang, namun demikian di daerah tropis 

juga sering terjadi meskipun setelah mencapai permukaan tanah sudah 

mencair. 

b) Berdasarkan proses terjadinya 

(1) Hujan orografis, yaitu hujan yang terjadI di daerah pegunungan. 

(2) Hujan konveksi, yaitu hujan yang terjadi karena pengaruh arus konveksi. 

(3) Hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi di daerah subtropis dan terjadi 

sebagai akibat  adanya pertemuan antara massa udara yang panas dan 

dingin. 
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(4) Hujan konvergen, yaitu hujan yang terjadi sebagai akibat dari adanya 

pengumpulan awan yang disebabkan oleh adanya angin. 

2. Pembagian Iklim 

Pembagian iklim menurut Thornthwaite (1933) bertujuan 

mengklasifikasikan iklim ditinjau dari segi unsur yang benar-benar aktif, 

terutama air dan panas. Unsur lain seperti angin, sinar matahari atau 

perubahan tekanan ada kemungkinan merupakan unsur aktif untuk tujuan 

khusus. Pemahaman yang lebih baru tentang klasifikasi iklim adalah 

dengan melihat hubungan sistematik antara unsur iklim dan pola tanaman. 

Untuk lebih jelasnya tipe iklim sebagai berikut:  

a. Iklim Matahari 

Pembagian iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar 

matahari atau berdasarkan letak dan kedudukan matahari terhadap 

permukaan bumi. Perhatikan Gambar berikut! 

 

Gambar 7 Pembagian Iklim Matahari 
Sumber: https://agnazgeograph.wordpress.com/2013/01/24/klasifikasi-iklim-matahari/ 
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Kedudukan matahari dalam setahun sebagai berikut: 

1) Matahari beredar pada garis khatulistiwa (garis lintang 00) tanggal 21 

Maret. 

2) Matahari beredar pada garis balik utara (23½0 LU) tanggal 21 Juni. 

3) Matahari beredar pada garis khatulistiwa (garis lintang 00) tanggal 23 

September. 

4) Matahari beredar pada garis balik utara (23½0 LS) tanggal 22 

Desember. 

Berdasarkan peredaran matahari serta kedudukan matahari dalam satu 

tahun maka daerah iklim di muka bumi dibagi menjadi 4 daerah iklim yaitu: 

1) Iklim tropis terletak antara 23½0 LU - 23½0 LS, bercirikan temperatur 

selalu tinggi dan curah hujan tinggi. 

2) Iklim subtropis terletak antara 23½0 LU – 350 LU dan 23½0 LS – 350 LS, 

bercirikan tekanan udara tinggi dan kering serta banyak dijumpai 

gurun pasir. 

3) Iklim sedang terletak antara 350 LU – 66½0 LU dan 350 LS – 66½0 LS, 

bercirikan adanya musim semi, panas, gugur dan dingin. 

4) Iklim kutub terletak antara 66½0 LU – 900 LU dan 66½0 LS – 900 LS, 

bercirikan temperature rendah. 

b. Iklim Koppen 

W. Koppen membagi iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan 

temperatur baik bulanan dan tahunan. Koppen membagi permukaan bumi 

menjadi 5 golongan iklim: 

1) Iklim A : Iklim hutan tropis, terik dalam seluruh musim 

Daerah yang tergolong iklim ini mempunyai temperatur bulan terdingin 

lebih besar dari 180 C (640 F). Golongan iklim ini dikelompokkan dalam tiga 

bagian: 

a) Iklim hutan hujan tropis (Af) 
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Terik, hujan dalam seluruh musim, pada bulan terkeringnya 

mempunyai curah hujan rata-rata lebih besar dari 60 mm. 

b) Iklim muson tropis (Am) 

Terik, hujan berlebihan secara musiman, jumlah curah hujan pada 

bulan-bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada bulan-

bulan kering sehingga pada daerah ini masih terdapat hutan yang 

sangat lebat. 

c) Iklim savanna tropis (Aw) 

Terik, kering secara musiman, biasanya dalam musim dingin. Jumlah 

curah hujan pada bulan-bulan basah tidak dapat mengimbangi 

kekurangan hujan pada bulan-bulan kering sehingga yang ada hanyalah 

padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang. 

2) Iklim B atau iklim kering 

Jumlah curah hujan sedikit, sedangkan penguapan tinggi. Golongan iklim 

ini dibagi menjadi 4 bagian: 

a) Iklim stepa tropis (Bsh) agak kering, terik. 

b) Iklim stepa lintang tengah (Bsk) agak kering, dingin atau sangat 

dingin. 

c) Iklim gurun tropis (Bwh) kering, terik. 

d) Iklim gurun lintang tengah (Bwk) kering, dingin atau sangat dingin. 

3) Iklim C atau iklim hujan sedang, panas, musim dingin yang sejuk.  

Daerah yang tergolong iklim ini rata-rata bulan terdingin mempunyai 

temperatur lebih besar -30 C tetapi lebih kecil dari 180 C (640 F) serta 

rata-rata temperatur bulan terpanas lebih besar 100 C (500 F). golongan 

iklim ini terbagi menjadi 7 bagian: 

a) Iklim subtropis lembab (Cfa) musim dingin yang sejuk, lembab 

dalam seluruh musim, musim panas yang panjang dan terik. 
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b) Iklim marin (Cfb) musim dingin yang sejuk, lembab dalam seluruh 

musim, musim panas yang panjang. 

c) Iklim marin (Cfc) musim dingin yang sejuk, lembab dalam seluruh 

musim, musim panas yang pendek dan dingin. 

d) Iklim mediteranean pedalaman (Csa) musim dingin yang sejuk, 

musim panas yang kering dan terik. 

e) Iklim mediteranean pantai (Csb) musim dingin yang sejuk, musim 

panas yang kering, pendek dan panas. 

f) Iklim monsoon subtropics (Cwa) musim dingin yang sejuk dan 

kering, musim panas yang terik. 

g) Iklim tanah tinggi tropis (Cwb) musim dingin yang sejuk dan kering, 

musim panas yang pendek dan panas. 

4) Iklim D atau iklim hutan salju, musim dingin yang sangat dingin 

Daerah yang tergolong iklim ini mempunyai temperatur rata-rata bulan 

terdingin kurang dari -30 C (270 F) dan rata-rata bulan terpanas tidak 

lebih dari 100 C (500 F). 

Golongan iklim ini terbagi menjadi 8 bagian: 

a) Iklim daratan lembab (Dfa) musim dingin yang sangat dingin, 

lembab dalam semua musim, musim panas yang panjang dan terik. 

b) Iklim daratan lembab (Dfb) musim dingin yang sangat dingin, 

lembab dalam semua musim, musim panas yang pendek dan panas. 

c) Iklim subartik (Dfc) musim dingin yang sangat dingin, lembab dalam 

semua musim, musim panas yang pendek dan dingin. 

d) Iklim subartik (Dfd) musim dingin yang sangat dingin, lembab dalam 

semua musim, musim panas yang pendek. 

e) Iklim daratan lembab (Dwa) musim dingin yang sangat dingin dan 

kering, musim panas yang panjang dan terik. 

f) Iklim daratan lembab (Dwb) musim dingin yang sangat dingin dan 

kering, musim panas yang panas. 



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

 158 

g) Iklim subartik (Dwc) musim dingin yang sangat dingin dan kering, 

musim panas yang pendek dan dingin. 

5) Iklim E atau iklim kutub 

Daerah yang tergolong iklim ini mempunyai temperatur rata-rata bulan 

terpanas kurang dari 100 C (500 F). Golongan iklim ini dibagi menjadi 2 

bagian: 

a) Iklim tundra (ET) musim panas yang sangat pendek. 

b) Iklim es kekal atau iklim salju (EF) 

Contoh: 

         Misalnya,  jumlah hujan Kota Malang pada bulan terkering yakni bulan 

September sebesar 4,1cm. Jumlah hujan selama satu tahun sebesar 186,3 

cm. Apakah tipe iklim Kota Malang menurut W. Koppen? 

         Jawab: 

         Membuat diagram iklim Koppen 

           

 

        Berdasarkan diagram di atas, maka tipe iklim Kota Malang menurut 

Koppen adalah Am karena perpotongan antara jumlah pada bulan 

terkering dengan jumlah hujan setahun  berada pada petak tipe iklim 

Am. 
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c. Iklim Schmidt-Ferguson 

Schmidt-Ferguson menghitung jumlah bulan kering dan bulan basah dari 

tiap-tiap tahun kemudian diambil rata-ratanya. Untuk menentukan jenis 

iklimnya Schmidt-Ferguson menggunakan harga perbandingan Q yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

Q = (rata-rata bulan kering)/(rata-rata bulan basah) = 100% 

Bulan basah curah hujan > 100 mm 

Bulan lembab curah hujan 60 – 100 mm 

Bulan kering curah hujan < 100 mm 

Tiap tahun pengamatan, dihitung jumlah bulan kering dan bulan basah, 

kemudian di rata-rata selama periode pengamatan. Dari harga Q yang 

ditentukan kemudian Schmidt-Ferguson menentukan jenis iklimnya 

yang ditandai dengan iklim A sampai H sebagai berikut: 

1) Iklim A sangat basah  Q = 0 – 0,143 

2) Iklim B basah   Q = 0,143 – 0,333 

3) Iklim C agak sedang  Q = 0,333 – 0,600 

4) Iklim D sedang  Q = 0,600 – 1,000 

5) Iklim E agak kering   Q = 1,000 – 1,670  

6) Iklim F kering   Q = 1,670 – 3,000 

7) Iklim G sangat kering Q = 3,000 – 7,000 

8) Iklim H luar biasa kering Q = >7,000 

Diagram iklim menurut Schmidt dan Ferguson 
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Gambar 8 Diagram Iklim menurut Schmit Ferguson 
Sumber: https://geograph88.blogspot.com/2013/03/klasifikasi-iklim-schmidt-ferguson.html 

d. Iklim Oldeman 

Klasifikasi iklim Oldeman hanya memakai unsure hujan atau didasarkan 

atas kebutuhanair dan hubungannya dengan tanaman pertanian. Jumlah 

curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk 

membudidayakan padi sawah, sedangkan untuk sebagian besar palawija 

maka jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap 

bulan. 

1) Bulan basah curah hujan > 200 mm 

2) Bulan Lembab curah hujan 100 – 200 mm 

3) Bulan kering curah hujan < 100 mm 

Dalam metode ini bulan basah didefinisikan sebagai bulan yang mempunyai 

jumlah curah hujan sekurang-kurangnya 200 mm. meskipun lamanya 

periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh jenis yang digunakan, 

periode 5 bulan basah berurutan dalam satu tahun dipandang optimal 

untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan basah maka petani dapat 

menanam padi sebanyak 2 kali masa tanam, jika kurang dari 3 bulan basah 

berurutan maka tidak dapat membudidayakan padi tanpa irigasi tambahan. 

Klasifikasi iklim Oldeman membagi 5 daerah agroklimat utama yaitu: 

1) Iklim A bulan basah > 9 bulan berurutan 

2) Iklim B bulan basah 7 – 9 bulan berurutan 

3) Iklim C bulan basah 5 – 6 bulan berurutan 
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4) Iklim D bulan basah 3 – 4 bulan berurutan 

5) Iklim E bulan basah < 3 bulan berurutan 

d. Iklim Junghuhn 

Junghuhn membagi iklim di Indonesia berdasarkan atas ketinggian tempat 

dan jenis tumbuh-tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 

Gambar 9 Pembagian iklim menurut Junghuhn 
Sumber: https://sobatmateri.com/geografi/klasifikasi-iklim-iklim-matahari-fisis-junghuhndan-

koppen/ 
  

Pembagian iklim menurut Junghuhn adalah sebagai berikut: 

1) Zona panas terletak pada ketinggian 0 – 700 meter dengan temperature 

26,30C – 220C, pada zona ini tanaman yang cocok adalah padi, jagung, tebu, 

kelapa, karet, kopi. 

2) Zona sedang terletak pada ketinggian 700 – 1.500 meter dengan 

temperatur antara 220C – 17,10C, pada zona ini tanaman yang cocok 

adalah teh, kina, bunga-bungaan dan sayuran. 

3) Zona sejuk terletak pada ketinggian 1.500 – 2.500 meter dengan 

temperatur antara 17,10C – 11,10C, pada zona ini tanaman yang cocok 

adalah teh, kopi dan kina. 

4) Zona dingin terletak pada ketinggian lebih dari 2.500 meter dengan 

temperatur kurang dari 11,10, pada zona ini tanaman yang ada hanyalah 

lumut. 
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3. Perubahan Iklim Global 

a. Perubahan Iklim Global 

Perubahan Iklim adalah suatu keadaan dimana pola iklim dunia berubah. 

Suatu daerah mungkin mengalami pemanasan, tetapi daerah lain 

mengalami pendinginan yang tidak wajar. Akibatnya akan mengacaukan 

arus dingin dan panas, maka perubahan iklim juga menciptakan 

fenomena cuaca yang kacau, termasuk curah hujan yang tidak menentu, 

aliran panas dan dingin yang ekstrem, arah angin yang berubah drastis. 

b. Hubungan antara Gas Rumah Kaca, Pemanasan Global, Perubahan 

Iklim 

Secara alamiah sinar matahari yang masuk ke bumi, sebagian akan 

dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Sebagian sinar 

matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer 

yang menyelimuti bumi yang disebut gas rumah kaca, sehingga sinar 

tersebut terperangkap dalam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek 

rumah kaca (ERK) karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, 

dimana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya, tidak dapat 

menembus ke luar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah 

kaca tersebut. Demikian juga dengan Bumi, Bumi hangat karena ada GRK 

yang menangkap  panas yang dipantulkan Bumi dan memberikan ERK 

sehingga Bumi menjadi hangat. Pada saat Bumi hangat, terjadi 

kesetimbangan aliran panas yang ada di Bumi akibat radiasi sinar 

Matahari.  

Mekanisme kesetimbangan radiasi Sinar Matahari ini dapat dijelaskan 

seperti pada gambar di bawah ini. Seluruh radiasi matahari yang menuju 

ke permukaan bumi. sepertiganya dipantulkan kembali ke ruang 

angkasa oleh atmosfer dan oleh permukaan bumi Pemantulan oleh 
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atmosfer terjadi karena adanya awan dan partikel yang disebut aerosol. 

Keberadaan salju, es dan gurun memainkan peranan penting dalam 

memantulkan kembali radiasi matahari yang sampai di permukaan 

bumi.  

 

Gambar 10  Mekanisme Aliran Panas di Bumi 
Sumber: https://reztasari.wordpress.com/2015/11/10/radiasi-surya-dan-suhu-udara/ 

 

Dua pertiga radiasi yang tidak dipantulkan, besarnya sekitar 240 

Watt/m2, diserap oleh permukaan bumi dan atmosfer. Untuk menjaga 

kesetimbangan panas, bumi memancarkan kembali panas yang diserap 

tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Sebagian radiasi 

gelombang pendek yang dipancarkan oleh bumi diserap oleh gas-gas 

tertentu di dalam atmosfer yang disebut gas rumah kaca. Selanjutnya gas 

rumah kaca meradiasikan kembali panas tersebut ke bumi. Mekanisme 

ini disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan 

suhu bumi relatif hangat dengan rata-rata 140C, tanpa efek rumah kaca 

suhu bumi hanya sekitar -190C. Sebagian kecil panas yang ada di bumi, 

yang disebut panas laten, digunakan untuk menguapkan air. Panas laten 

ini dilepaskan kembali ketika uap air terkondensasi di awan. 

c. Dampak perbedaan Cuaca dan Iklim Terhadap Kehidupan 

masyarakat 
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Adanya perbedaan cuaca atau iklim dari satu tempat ke tempat lain 

dapat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat. Pengaruh tersebut 

antara lain pada pola pakaian, bentuk rumah, dan pekerjaan. Perbedaan 

cuaca atau iklim di pengaruhi oleh perbedaan tempat, semakin ke arah 

gunung (tempat tinggi) udara akan semakin dingin dan  curah hujan 

semakin besar. Semakin ke arah dataran rendah maka suhu akan 

semakin panas demikian juga curah hujan akan semakin kecil. 

1) Pengaruh Terhadap Pakaian 

Masyarakat yang hidup di daerah tropik, terutama yang tinggal di daerah 

pantai atau dataran rendah biasanya menggunakan pakaian yang tipis, 

karena suhu di daerah ini panas. Di daerah gunung atau tempat tinggi 

suhu udaranya dingin untuk itu memerlukan pakaian yang umumnya 

tebal agar tubuh tetap hangat. Di daerah beriklim sedang pada musim 

dingin perlu pakaian yang tebal bahkan hampir menutup seluruh tubuh, 

tetapi pada musim panas mereka dapat menggunaan pakaian yang tipis. 

2) Pengaruh Terhadap Bentuk Rumah 

Rumah-rumah yang ada di daerah pantai atau dataran rendah daerah 

tropis, biasanya banyak ventilasinya, genting terbuat dari tanah. Pada 

daerah pegunungan yang tinggi yang suhunya dingin, maka biasanya 

rumah mempunyai ventilasi yang sedikit dan atapnya banyak terbuat 

dari seng. Di daerah sedang, rumah hanya sedikit membutuhkan 

ventilasi bahkan pada saat musim dingin mereka memerlukan 

penghangat. Agar ruangan tetap hangat mereka menggunakan tungku 

penghangat atau heater (mesin pemanas). 
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3) Pengaruh Terhadap Pekerjaan 

Masyarakat di daerah pantai memanfaatkan cuaca yang berupa angin 

untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Hal ini dilakukan oleh 

masyarakat yang tradisional, yaitu memanfaatkan angin darat untuk 

melaut dan memanfaatkan angin laut untuk mendarat. Pada nelayan 

modern, mereka sudah tidak terpengaruh oleh cuaca, karena mereka 

dapat menggunakan perahu bermotor. Masyarakat di daerah dataran 

rendah memanfaatkan awal musim penghujan untuk pengolahan tanah 

pertanian. 

Masyarakat di daerah pegunungaan banyak memanfaatkan lahan 

pertaniaan untuk perkebunan atau tanamaan sayur-sayuran. Hal ini 

disebabkan oleh suhu udara yang dingin sehingga cocok untuk tanaman 

sayuran maupun tanaman perkebunan. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal materi dinamika atmosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan 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 agar dapat dijadikan acuan oleh Saudara ketika mengembangkan 

soal untuk materi pokok  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 

Dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan merupakan pokok 

materi yang muncul pada soal UN di tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil 

analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang kurang berhasil dijawab oleh 

peserta didik di lingkup nasional. Berikut ini pembahasan soal-soalnya.  

Soal UN tahun 2016 

1. Salah satu wilayah memiliki suhu rata-rata tinggi  sepanjang tahun, terletak 

pada lintang 60 LU-110 LS, dan banyak mendapatkan sinar matahari. 

Iklim di wilayah sesuai ciri-ciri tersebut adalah…. 

A. Iklim kutub 

B. Iklim dingin 

C. Iklim sedang 

D. Iklim subtropik 

E. Iklim tropik 
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Kunci Jawaban: E 

Pembahasan: 

Pembagian iklim matahari hasil penyempurnaan Klages adalah:  

1. Daerah Tropika  (terletak antara 23 ½0 LU - 23 ½0 LS) 

2. Daerah Subtropika  (terletak antara  23 ½0 – 300 LS dan 23 ½0 – 300  

LU) 

3.  Daerah Sedang    ( terletak antara  300 – 400 LS dan 300  - 400 LU ) 

4. Daerah Dingin  ( terletak antara  400 - 66 ½0 LS dan 400  - 66 ½0 LU ) 

5. Daerah Kutub  ( terletak antara  66 ½0 – 900  LS dan  66 ½0 – 900 LU ) 

Jawabannya adalah E iklim topik, karena ada diantara 23 ½0 LU - 23 ½0 LS. 

 

 

 

Soal UN tahun 2017 

1. Ciri-ciri iklim: 

(1) ketinggian tempat 1.500 - 2.500 meter di atas permukaan laut; 

(2) temperature udara antara 17,10 C – 11,10 C; 

(3) terdapat jenis tumbuhan: sayuran, kopi, the, dan kina. 

Iklim yang sesuai ciri tersebut menurut Junghuhn adalah …. 

A. iklim panas 

B. iklim hangat 

C. iklim sedang 

D. iklim sejuk 

E. iklim dingin 

Kunci Jawaban: D 

Pembahasan: 
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Pembagian iklim menurut Junghun berdasarkan hubungan antara ketinggian 

tempat dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Semakin 

tinggi tempat suhu udara semakin rendah. Junghun membagi iklim menjadi  

empat zona, sebagai berikut ; (1) Zona iklim panas ( 0 – 700 m ) tanaman yang 

cocok tumbuh adalah padi, tebu, kelapa dan jagung, (2) Zona iklim sedang (700 

– 1.500 m) tanaman yang cocok tumbuh adalah  kopi, teh, karet dan kina, (3) 

Zona iklim sejuk  (1.500  - 2.500 m) tanaman yang cocok tumbuh adalah pinus 

dan cemara, dan (4) Zona iklim dingin ( > 2.500 m ) tanaman yang cock tumbuh 

adalah lumut. 

 

Soal UN tahun 2018 

1. Lapisan atmosfer pada angka 3 seperti gambar disebut …. dan berfungsi 

untuk  …. 

 

A. Troposfer, terjadi gejala cuaca yang membawa hujan 

B. Stratosfer, menyaring sinar ultraviolet dari luar angkasa 

C. Ionosfer, membakar meteor dari angkasa 

D. Mesosfer, melindungi bumi dari benda luar angkasa 

E. Termosfer, membakar benda angkasa yang jatuh ke bumi 
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Kunci Jawaban: D 

Pembahasan: 

Lapisan atmosfer nomor 1 adalah troposfer. Stratosfer merupakan lapisan 

udara yang paling dekat dengan permukaan bumi. Kertebalan lapisan ini 

mencapai kurang lebih 18 km di daerah equator dan kurang lebih 8 km di 

daerah kutub. Sedangkan ketebalan rata-rata lapisan ini kurang lebih 12 km. 

Pada lapisan troposfer terjadi fenomena atau gejala cuaca seperti angin, awan, 

hujan, halilintar, pelangi, dan sebagainya. Oleh karena itu lapisan troposfer 

mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan.  

Nomor 2 adalah Stratosfer. Lapisan stratosfer terletak di atas tropopause 

sampai pada ketinggian 50 km. Pada stratosfer terdapat 2 lapisan udara yang 

sifatnya berbeda yaitu: (1)Lapisan isothermal yaitu lapisan udara pada 

ketinggian 12 – 20 km yang suhunya seragam, dan (2) Lapisan Inversi yaitu 

lapisan yang terletak pada ketinggian antara 20-50 km di atas permukaan 

bumi. Suhu udara pada lapisan ini semakin ke atas semakin meningkat dan 

pada ketinggian 50 km suhu udara mencapai -50C. Terjadinya peningkatan 

suhu udara disebabkan oleh adanya kandungan gas ozon  (O3) yang banyak 

menyerap radiasi ultra violet.  

Nomor 3 adalah Mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian antara 50-85 

km di atas permukaan bumi. Suhu udara pada lapisan ini semakin ke atas 

semakin rendah. Setiap naik 1000 meter suhu udara akan turun 2,5-30C  dan 

pada ketinggian 85 km suhu udara mencapai -900. Lapisan ini berfungsi 

melindungi bumi dari jatuhan meteor.  

Nomor 4 adalah Thermosfe. Thermosfer terdapat pada ketinggian 85 – 500 

km di atas permukaan bumi. Lapisan ini sering disebut lapisan panas (hot 

layer). Suhu udara di bagian paling atas dari lapisan ini dapat mencapai > 1000 

0C. Lapisan bawah dari thermosfer (85-375 km) disebut dengan lapisan 

ionosfer. Pada lapisan ionosfer berfungsi untuk penyebaran gelombang radio. 
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Nomor 5 adalah Eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian di atas 500 km 

dari permukaan bumi. Gerakan molekul-molekul udara di lapisan ini sangat 

cepat. Gravitasi bumi mempunyai pengaruh yang kecil terhadap molekul-

molekul udara yang ada, sedangkan pengaruh angkasa luar semakin kuat. 

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. 

Mata Pelajaran Geografi Soal Pilihan Ganda 

Jenis Sekolah  : SMA 
Kelas   : X 
Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 4. Kisi-Kisi Soal HOTS Pilihan Ganda 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi Indikator Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentu
k Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Menganalisis 
dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

 
 
 

Fenome
na 
Geosfer 
 
 
 
 

Klasifikasi 
tipe iklim 
dan pola 
iklim 
global 

Disajikan 
gambar daerah 
pegunungan 
Peserta didik 
dapat 
menganalisis 
jenis tanaman 
yang dapat 
tumbuh dengan 
subur 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L3/C4 
 
 
 

Pilihan 
Ganda 



Unit Pembelajaran 

Dinamika Atmosfer 
 

 
 171 

Kartu Soal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :   Kadis, S.Pd., M.Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.6 Menganalisis 
dinamika atmosfer 
dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

 

Tanaman perkebunan yang tumbuh subur di daerah Y seperti 

gambar, yang mengalami penurunan suhu adalah .... 

 

 
A. sayuran dan pinus 

B. cemara dan edeleweis 

C. kina dan teh 

D. rumput dan tembakau 

E. alpin dan kina 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Geosfer 

 

MATERI 

Klasifikasi tipe iklim 

dan pola iklim 

global 

 

 

Kunci 
Jawaban 

B 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan gambar 
daerah pegunungan 
Peserta didik dapat 
menganalisis jenis 
tanaman yang dapat 
tumbuh dengan 
subur 
 
 
 
 

 

 

√   
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Mata Pelajaran Geografi Soal Uraian 

Jenis Sekolah  : SMA/MA 
Kelas   : X 
Mata Pelajaran  : Geografi 

Tabel 5. Kisi-Kisi Soal HOTS Uraian 
 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.6 Menganalisis 
dinamika 
atmosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

Fenomena 
Geosfer 

Karakteristik 
iklim di 
Indonesia 
dan pengaruh 
terhadap 
aktifitas 
manusia 

Disajikan 
pemasalahan 
sehari-hari 
yang 
berkaitan 
dengan curah 
hujan Peserta 
didik dapat 
menganalisis 
faktor-faktor 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
besar 
kecilnya 
curah hujan 
di Indonesia 

1 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  x Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran :  Geografi Nama Penyusun :  Kadis, S.Pd., M.Pd  

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Meganalisis 
dinamika atmosfer 
dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Indonesia dalam setahun mengalami pergantian musim hujan dan 

kemarau. Terjadi hujan karena pengaruh angin muson barat, letak 

Indonesia pada Daerah Konvergensi Antar Tropis (DKAT), bentuk 

wilayahnya yang kepulauan dan adanya gangguan iklim (La Nina 

dan El Nino). Berdasarkan kondisi tersebut, 

Analisislah 5 (lima) faktor yang berpengaruh terhadap besar 

kecilnya Curah Hujan di Indonesia! 

 

 

 

Alternatif Jawaban: 

Tahapan Alternatif Jawaban Skor/Bobot 

(1) Pengaruh musim  1,2 

(2) Pengaruh angin 1,2 

(3) Letak Indonesia pada Daerah 

Konvergensi Antar Tropis (DKAT) 

1,2 

(4) Bentuk wilayah Indonesia yg berupa 

kepulauan dg wilayah terluasnya laut 

1,2 

(5) Adanya gangguan iklim (La Nina dan El 

Nino) 

 

  6,0 
 

LINGKUP MATERI 

Fenomena Geosfer 

 
MATERI 

Karakteristik iklim 
di Indonesia dan 
pengaruh terhadap 
aktifitas manusia 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan 
pemasalahan 
sehari-hari yang 
berkaitan dengan 
curah hujan Peserta 
didik dapat 
menganalisis faktor-
faktor yang 
berpengaruh 
terhadap besar 
kecilnya curah 
hujan di Indonesia  

 
 

 

√   
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KESIMPULAN 

Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 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 di kelas X.  Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui 

bahwa indikator yang dikembangkan perlu mencapai level analisis (C4).  

Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut 

Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu 

memberikan ruang dan waktu kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kreativitasnya untuk mengenali masalah dan mengajukan solusi tentang 

dampak dinamika atmosfer terhadap kehidupan. 

Penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik 

memerlukan proses pembelajaran yang relevan.  Oleh karena itu, aktivitas 

pembelajaran pada  dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 

dengan pendekatan saintifik dan model inquary learning, melalui 5 kali 

aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model yang dapat 

membekali kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika 

implementasi pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang 

dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya 

dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. 

Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih 

dahulu.  

Adapun konten yang dikembangkan pada dinamika atmosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan terdiri atas: (1) Karakteristik Lapisan-lapisan 

Atmosfer; (2) Pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca; (3) 

Klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global; (4) Karakteristik iklim di Indonesia 
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dan pengaruh terhadap aktifitas manusia; (5) Pengaruh perubahan iklim 

global terhadap kehidupan. Materi ini merupakan konten yang kaya akan 

pengetahuan kontekstual bagi peserta didik. Artinya, Saudara dapat 

mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi ini. Sebagai contoh 

aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan fenomena atmosfer  dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga peserta didik dapat menganalisi dinamika atmosfer dan 

dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan penilaian, pokok materi ini muncul dalam instrumen tes UN 

selama tiga tahun terakhir. Jenis pertanyaan yang diajukan masih didominasi 

pada taraf level kogintif L2-L3 pemahaman, aplikasi dan analisis (dari C2 – C3 

dan sedikit C4). Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta 

didik menguasai pokok materi ini dengan baik agar siap mengahadapi UN. 

Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan materi 

pokok ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, Saudara 

dituntut dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat memecahkan soal-soal 

yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, 

Saudara perlu terus menyusun bank soal yang relevan dengan indikator yang 

telah dikembangkan. 
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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 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut saudara 

tepat. 

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 
 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memhammi dengan baik bahwa aktivitas 
pembelajaran yang disusun dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

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 menyeluruh dengan baik.     

9 Memahami 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 penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini 
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai 
Saudara memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian 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 penilaian 
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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PENDAHULUAN 

Rekan guru yang terhormat, unit ini akan mempelajari Dinamika Hidrosfer 

dan Dampaknya Bagi Kehidupan. Unit pembelajaran ini disusun sebagai 

alternatif bahan ajar bagi guru untuk memahami dinamika hidrosfer di bumi 

dan menganalisis dampaknya bagi kehidupan. Melalui kegiatan pembelajaran 

yang terdapat pada unit ini, diharapkan Saudara bisa menambah kompetensi 

pengetahuan maupun keterampilan mengajarkan materi dinamika hidrosfer 

kepada peserta didik sesuai indikator yang telah disusun. Selain itu bisa 

memfasilitasi kemampuan berpikir logis peserta didik dalam menghadapi 

permasalahan yang berkenaan dengan dinamika hidrosfer dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dengan maksud memudahkan Saudara mempelajari materi dan cara 

mengajarkannya, unit ini memuat kompetensi dasar disertai target 

kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi (IPK). Indikator pencapain 

kompetensi (IPK) ini diuraikan menjadi IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK 

pengayaan. IPK pendukung dirumuskan untuk  memberikan wawasan bahwa 

untuk mencapai KD (melalui IPK kunci) diperlukan kemampuan yang 

sebelumnya sudah harus dikuasai pembelajar (prasyarat). Sedangkan IPK 

pengayaan dapat digunakan jika kondisi memungkinkan. Baik kondisi 

peserta didik, kondisi sekolah, maupun kondisi lainnya. Selain itu juga 

memuat bahan bacaan tentang dinamika hidrosfer, soal-soal tes UNBK/USBN 

yang pernah diujikan pada tahun-tahun terakhir sebagai acuan dalam 

menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktifitas pembelajaran, Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan oleh guru untuk 

memfasilitasi pembelajaran, dan deskripsi prosedur pengembangan soal 

Hihger Order Thinking Skill (HOTS). Komponen-komponen di dalam unit ini 

dikembangkan dengan tujuan agar guru lebih mudah memfasilitasi peserta 

didik memiliki kemampuan menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya 
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bagi kehidupan dalam rangka mendorong peserta didik memperoleh 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Topik dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan yang disusun pada 

bahan bacaan terdiri dari suptopik siklus hidrologi, perairan laut, perairan 

darat, konservasi air tanah dan DAS, dan lembaga-lembaga yang 

menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Unit ini juga 

dilengkapi dengan 8 Lembar Kegiatan Peserta Didik 1) LKPD 1. Konsep 

Hidrosfer; 2) LKPD 2. Siklus Hidrologi; 3) LKPD 3. Gangguan Siklus 

Hidrologir; 4) LKPD 4. Dinamika Perairan Laut; dan 5) LKPD 5. Pencemaran 

dan Konservasi Perairan Laut; 6. LKPD 6. Dinamika perairan darat; 7. LKPD 7. 

Potensi banjir suatu LKPD tersebut disusun secara aplikatif dengan harapan 

agar guru mudah mengimplementasikannya di ruang pembelajaran.  
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas X: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.7 Menganalisis dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya terhadap 
kehidupan 

1. Menganalisis dinamika 
hidrosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

X 

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

1. Menyajikan proses dinamika 
hidrosfer menggunakan 
peta, bagan, gambar, tabel, 
grafik, vidio, dan/atau 
animasi 

X 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

3.7 Menganalisis dinamika 
hidrosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan 

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

IPK Pendukung: 
3.7.1     Menjelaskan siklus 

hidrologi 
3.7.2     Membandingkan urutan  

proses siklus hidrologi    
3.7.3     Menjelaskan karakteristik 

IPK Pendukung: 
4.7.1 Menggambar bagan siklus   

hidrologi 
4.7.2 Membuat peta konsep Perairan 

di Bumi 
4.7.3 Membuat peta persebaran biota 
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perairan laut  
3.7.4     Menguraikan dinamika 

perairan laut 
3.7.5     Mengidentifikasi 

persebaran biota laut  
3.7.6     Mengidentifikasi 

pencemaran perairan laut 
3.7.7     Menjelaskan dinamika 

perairan darat  
3.7.8     Mengidentifikasi potensi 

dan sebaran perairan 
darat 

3.7.9     Menjelaskan macam DAS 
3.7.10  Menguraikan 

kharakteristik  DAS 
3.7.11  Mengidentifikasi 

Lembaga-lembaga yang 
menyediakan dan 
memanfaatkan data 
hidrologi di Indonesia 

laut  
4.7.4  Membuat peta konsep 

pemanfaatan data hidrologi di 
Indonesia 

 

IPK Kunci: 
3.7.12  Menganalisis gangguan 

proses siklus hidrologi 
3.7.13  Menganalisis 

pemanfaatan biota laut 
3.7.14  Menganalisis konservasi 

perairan laut  
3.7.15  Menganalisis 

pemanfaatan perairan 
darat 

3.7.16  Menganalisis pengaruh 
bentuk DAS terhadap 
potensi banjir 

IPK Kunci: 
4.7.5 Menyajikan bagan proses siklus 

air 
4.7.6 Mempresentasikan hasil analisis 

pemanfaatan biota laut 
4.7.7 Memprentasikan hasil analisis 

konservasi perairan laut 
4.7.8 Mempublikasikan hasil analisis 

pemanfaatan perairan darat 
4.7.9 Mempublikasikan hasil analisis 

bentuk DAS terhadap potensi 
banjir 

IPK Pengayaan: 
3.7.17 Merekomendasikan upaya 

mencegah dan mengatasi 
permasalahan banjir di 
daerahnya 

IPK Pengayaan: 
4.7.10 Mempresentasikan 

rekomendasi upaya mencegah 
dan mengatasi permasalahan 
banjir di daerahnya 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Manfaat Perairan bagi kehidupan 

Bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang sebagian besar 

wilayahnya tertutup oleh wilayah perairan, baik dalam wujud cair, padat 

(lembaran es dan salju), maupun gas (uap air). 

 Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang 

tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia air 

merupakan bagian yang penting  bagi makhluk hidup baik hewan dan 

tubuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti karena 

semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. 

Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan 

bertahan selama  beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak 

bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% 

adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini 

dapat terus berlangsung karen tersedianya air yang cukup. Dalam usaha 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan 

air yang cukup bagi dirinya sendiri. 

 

Gambar 1. Manfaat air bagi kehidupan 

Sumber: trainingku.inviro.co.id 
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Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang 

tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia air 

merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan 

tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena 

semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. 

 
Gambar 2. Manfaat air bagi kehidupan 

Sumber: http://depotairgalon27.blogspot.com 

 

Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan 

bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena  sudah mutlak 

bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% 

adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini 

dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan 

air yang cukup bagi dirinya sendiri. 

 

Berikut ini air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala 

macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk: 

1. keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan 

pekerjaan lainnya, 

2. keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, 

pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lainnya. 

3. keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit 

tenaga listrik. 

http://depotairgalon27.blogspot.com/
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4. keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 

5. keperluan pertanian dan peternakan 

6. keperluan pelayaran dan lain sebagainya 

 

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan 

makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap 

selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga 

kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti 

penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat 

pencemaran air sehingga dapat menggangu ekosistem yang ada. 

 

Demikianlah itu tadi merupakan beberapa manfaat penting dari air bagi 

kehidupan manusia yang harus diketahui. Tentunya semua manfaat penting 

dari air bagi kehidupan manusia di atas ini sangatlah berguna dan 

menguntungkan. Maka dari itu sudah seharusnya umat manusia menjaga 

kelestarian dari air. 

B. Permasalahan Sumber Daya Air 

Dalam jumlah tertentu air dapat menyebabkan bencana alam dan beberapa 

kerugian. Maka dari itu diperlukan upaya pengelolaan air yang tepat. 

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air. 

Indonesia memiliki dua musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. 

Pada saat musim penghujan sering terjadi bencana alam seperti banjir serta 

tanah longsor, pada saat musim kemarau terjadi kekeringan, pencemaran air 

yang mengurangi kualitas air, dan intrusi air laut. 
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Gambar 3. Banjir di Kebayoran Lama Jakarta,  Tanggal 16 Pebruari 2019 

Sumber: www.liputan6.com 

 

Masalah air dan bencana sebenarnya sudah menjadi masalah dunia. Pada 

musim kemarau misalnya. Disadari bahwa akibat degradasi lingkungan yang 

parah bisa mengurangi keseimbangan air di suatu tempat.  

Di Indonesia, bencana banyak terjadi akibat permasalahan pengelolaan 

sumber daya air. Pada tahun 2014 jumlah kejadian bencana sebanyak 456 

kasus, terdiri dari 227 bencana alam (49 %), 197 bencana  non alam (44 %), 

dan 32 bencana sosial (7%). Kejadian bencana tersebut menimbulkan 

sebanyak 1.699.247 orang, terdiri dari 957 orang korban meninggal, 1.932 

orang luka berat/dirawat inap, 694.305 orang luka ringan/rawat jalan, 391 

orang hilang dan 1.001.662 pengungsi (Depkes RI, 2015). 

 



 Unit Pembelajaran 

Dinamika Hidrosfer  

 
 195 

 

Gambar 4. Peristiwa kekeringan di Indonesia  

Sumber: http://ekosistem-ekologi.blogspot.com 

 

Permasalahan lain dari dinamika perairan ialah pencemaran air dan intrusi 

air laut. 

 
Gambar 5. Ilustrasi pencemaran air  

https://salamadian.com - Picxabay.com /pengertian-pencemaran-air 

 

 
Ada banyak faktor yang membuat air dikatakan sudah tercemar, salah 

satunya ialah jika suatu hal yang bernama kontaminan antropogenik sudah 

mulai mengganggunya. Faktor yang lainnya lagi adalah kalau air tadi sudah 

tidak bisa digunakan untuk minum. Saat kita melintas di dekat sungai sering 

kita merasakan bau yang tidak sedap dan menyengat, muka airnya yang 

http://ekosistem-ekologi.blogspot.com/
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keruh, tidak jarang dipenuhi sampah-sampah sisa-sisa dari suatu barang 

yang tidak lagi digunakan oleh manusia. Terlebih di daerah padat penduduk 

seperti di kota-kota besar. Kita juga sering menjumpai hanyutan dan 

timbunan sampah plastik dan benda lain yang sulit terurai oleh bakteri. Fakta 

inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam masalah baru. 

 
Gambar 6. Pencemaran air karena limbah industri - balebandung.com 

https://salamadian.com/pengertian-pencemaran-air 

 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68 persen 

atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status 

tercemar berat. 

Penilaian status mutu air sungai itu mendasarkan pada Kriteria Mutu Air 

(KMA) kelas II yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah mengenai 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air atau PP 82/2001. 

Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24 persen sungai dalam status 

tercemar sedang, 6 persen tercemar ringan dan hanya sekitar 2 persen yang 

masih memenuhi baku mutu air. 
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Apabila dilihat perkembangan dari tahun sebelumnya, mutu air sungai yang 

tercemar berat mengalami penurunan. Di tahun 2014 tak kurang ada 79 

persen sungai statusnya tercemar berat. Seiring dengan penurunan tersebut, 

persentase sungai yang dalam status tercermar sedang dan ringan otomatis 

mengalami kenaikan di tahun 2015. 

Kendati sungai yang masuk kategori tercemar berat mengalami penurunan, 

namun persentasenya masih sangat tinggi. Hal ini terutama terjadi di sungai-

sungai yang terletak di wilayah regional Sumatera (68 persen), Jawa (68 

persen), Kalimantan (65 persen) dan Bali Nusa Tenggara (64 persen). 

Sementara itu, persentase sungai yang tercemar berat di wilayah regional 

Indonesia Timur, yakni di Sulawesi dan Papua relatif lebih kecil, yakni 51 

persen. 

Trend Status Mutu Air Sungai di Indonesia (Litbang Kompas - Dirjen 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2016) 

Data di atas menunjukkan bahwa kualitas air sungai di semua lokasi di negeri 

ini sebagian besar dalam kondisi tercemar berat. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan, mengingat air sungai hingga saat ini merupakan sumber 

utama air bersih yang dikonsumsi mayoritas penduduk di Indonesia. Sumber 

air yang kualitasnya buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat 

maupun makhluk hidup lain yang mengkonsumsi air tersebut. 

Intrusi air laut 

Kasus Intrusi air laut sudah terjadi di banyak wilayah dimIndonesia terutama 

di wilayah kota-kota padat penduduk di wilayah pantai seperti Jakarta, 

Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dll.  

 

Wilayah DKI Jakarta yang terkena intrusi air laut sudah mencapai 10 

kilometer dari pantai. Bahkan, beberapa peneliti mengatakan, intrusi air laut 
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itu telah mencapai Monas. Menurut Sari (32), warga Kelurahan Utan Panjang, 

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ia tidak pernah mengonsumsi air 

sumur untuk keperluan masak. ”Airnya memang bening, tetapi rasanya 

payau. Untuk keperluan masak, saya memakai air PDAM,” katanya. 

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kelurahan Senen, Kecamatan 

Kalideres, dan Kecamatan Cengkareng, merupakan wilayah yang paling 

parah terkena intrusi air laut. Air sumur warga di daerah itu sudah terasa 

payau.  

 

Gambar 7. Zona intrusi air laut 

Sumber : https://www.malukupost.com/2015/08/warga-ambon-keluhkan-intrusi-air-laut.html 

 

Jika di kawasan Kemayoran air payau itu masih berwarna bening, di kawasan 

Jakarta Utara air sudah tampak kekuningan, keruh, dan seperti berminyak. 

”Mungkin sudah 20 tahun lebih. Dulu, waktu saya masih kecil, saya mandi 

pakai air sumur timba. Sekarang, kalau mandi pakai air sumur, bisa gatal-

gatal,” ujarnya. Intrusi di kawasan Jakarta Utara terjadi tidak hanya di air 

sumur dangkal, tetapi juga di sumur air dalam. Hal ini karena selain air laut 

masuk dari dalam, Jakarta Utara juga kerap dilanda rob (gelombang pasang). 

Parahnya, permukaan tanah di Jakarta Utara lebih rendah daripada 

permukaan laut sehingga air genangan rob tidak mudah mengalir kembali ke 

https://www.malukupost.com/2015/08/warga-ambon-keluhkan-intrusi-air-laut.html
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laut. Menurut Prof Dr Otto SR Ongkosongo, peneliti utama dari Pusat 

Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Selasa, 

kedalaman intrusi air laut di Jakarta berkisar 100-120 meter di bawah 

permukaan tanah.  

 

Kasus serupa juga terjadi di Makkasar. Berdasarkan laporan Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sulawesi Selatan, intrusi air asin di Kota 

Makassar terus bergerak semakin meluas. Sekertaris Dinas ESDM Sulsel, 

Syamsul Bahri mengatakan hal ini disebabkan pemanfaatan air tanah yang 

semakin meningkat. Maka, laju dan volume intrusi air asin tersebut juga 

semakin cepat.  Pada tahun 2016 intrusi air laut di Makassar sudah mencapai 

lebih dari jarak 90 meter mendekati jalan Veteran. 

 

Untuk sektor utara Makssar, yang dulunya hanya di sekitar Losari saat ini 

semakin mendekati Karebosi. Sedangkan pada area industri sudah mendekati 

KIMA dari sebelah barat, dan sebelah selatan nya  sudah hampir sampai di 

area pasar Dg Tata Daya. Pada area Pattene saat ini Intrusi sudah sampai di 

ujung jalan tol. Kemudian di area Bandara, interusi bergerak vertikal, dari 

kedalaman 90 meter,  saat ini mencapai kedalaman 80 meter. Intrusi itu 

memang belum menjangkau air tanah dangkal untuk beberapa tempat. 

Tetapi kita khawatirkan kalau terjadi pengambilan besar-berasar di air tanah 

dalam, intrusi semakin naik dan akan mempengaruhi air tanah dangkal. Ini 

mempengaruhi air yang digunakan oleh masyarakat. 
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SOAL-SOAL UN/USBN 

Berikut ini contoh soal-soal UN topik dinamika hidrosfer pada kompetensi 

dasar 3.4 Menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan 

(Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan 

sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain 

itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan 

mengembangkan soal yang setipe pada topik dinamika hidrosfer. 

A. Contoh Soal Ujian Nasional Tahun 2016 

No Soal 

1 Angka 4 pada gambar siklus hidrologi adalah ….. dan proses yang terjadi  
…. 

 
A. Evaporasi, pembentukan awan di atmosfer 

B. Presipitasi, proses terjadinya curah hujan 

C. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air 

D. Evapotranspirasi, proses penguapan secara besar-besaran 

E. Transpirasi, proses penguapan air dari tumbuhan 

Identifikasi 

Level Kognitif : C2 (Memahami) - Menerangkan 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.1 Menjelaskan  siklus hidrologi 

Diketahui : Skema siklus hidrologi 

Ditanyakan : 
Nama proses dalam siklus hidrologi dan 
mendeskripsikan prosesnya 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Siklus hidrologi 
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 No Soal 

2 Pola aliran sungai yang ditunjukkan pada gambar adalah…. 

 
A. Pola dendritik 

B. Pola radial 

C. Pola trellis 

D. Pola annular 

E. Pola rectangular 

Identifikasi 

Level Kognitif : C1 (Mengingat)-Menyebutkan 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.7 Menjelaskan dinamika perairan darat 

Diketahui : Gambar pola aliran sungai 
Ditanyakan : Menyebutkan nama pola aliran sungai sesuai gambar 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat 

B. Contoh Soal Ujian Nasional Tahun 2017 

No Soal 

1 Pemanfaatan sungai yang memiliki volume air tetap, dalam, dan lebar 
serta masih tersedianya hutan sebagai cadangan air adalah untuk.... 

A. Persawahan pasang surut dan objek penelitian 

B. Tambak ikan bandeng dan sarana olahraga 

C. Pembangkit tenaga listrik dan peternakan 

D. Sarana transportasi dan sumber irigasi 

E. Pariwisata dan bahan baku industri 

Identifikasi 

Level Kognitif : C4 (Menganalisis) 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.15  Menganalisis pemanfaatan perairan darat 

Diketahui : 
Karakteristik sungai yang memiliki volume air tetap, 
dalam, dan lebar serta masih tersedianya hutan sebagai 
cadangan air 

Ditanyakan : 
Pemanfaatan sungai dengan karakteristik memiliki 
volume air tetap, dalam, dan lebar serta masih 
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tersedianya hutan sebagai cadangan air 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat 

 

No Soal 

2 Manfaat pelestarian daerah aliran sungai yang utama di Indonesia 
adalah.... 

A. Penyedia sumber tenaga 

B. Penyedia sarana transportasi 

C. Persediaan air selama kemarau 

D. Penghasil sumber bahan makanan 

E. Pendukung sarana industri 

Identifikasi 

Level Kognitif : C4 (Menganalisis) 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.15  Menganalisis pemanfaatan perairan darat 

Diketahui : Daerah aliran sungai utama di Indonesia 
Ditanyakan : Manfaat daerah aliran sungai utama di Indonesia 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat 

 

No Soal 

3 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 dataran tinggi. 

Faktor-faktor potensial terjadi tsunami 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 : C3(Menerapkan)- Memilih 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.3 Menjelaskan  

Diketahui : Pernyataan alternatif faktor-faktor yang mempengaruhi 
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terjadinya tsunami  
Ditanyakan : Faktor-faktor potensial yang mempengaruhi tsunami 
Materi yang 
dibutuhkan 

: karakteristik perairan laut 

C. Contoh Soal Ujian Nasional Tahun 2018 

No Soal 

1 Pemanfaatan laut zona lithoral adalah …. 

A. jalur pelayaran 

B. pariwisata pantai 

C. penangkapan ikan 

D. pembuangan limbah 

E. penambangan lepas pantai 

Identifikasi 

Level Kognitif : C3 (Menerapkan) - Menentukan 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.4     Menguraikan dinamika perairan laut 

Diketahui : Nama zona laut berdasarkan kedalaman 
Ditanyakan : Pemanfaatan laut zona lithoral 
Materi yang 
dibutuhkan 

: Klasifikasi laut 

 

No Soal 

2 Morfologi daerah dengan kondisi pola aliran sungai seperti gambar adalah  
…. 

 
A. daerah patahan 

B. daerah cekungan 

C. penangkapan ikan kawasan kubah lava 

D. dataran rendah 

E. daerah lipatan 
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Identifikasi 

Level Kognitif : C2 (Memahami) - Mengaitkan 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.7     Menjelaskan dinamika perairan darat  

Diketahui : Gambar pola aliran sungai 

Ditanyakan : 
Karakteristik topografi yang sesuai dengan pola aliran 
seperti pada gambar (denritik) 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Pola aliran sungai 

 

No Soal 

2 Angka 3 pada gambar siklus hidrologi berikut merupakan proses …. 

 
A. kondensasi, perubahan uap air menjadi air 

B. evaporasi, pelepasan uap air dari tubuh air 

C. perkolasi, penyerapan air melalui pori-pori batuan 

D. infiltrasi, penyerapan air ke dalam permukaan tanah 

E. presipitasi, jatuhnya air atau es ke permukaan Bumi 

Identifikasi 

Level Kognitif : C2 (Memahami) - Menerangkan 
Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.7.1 Menjelaskan  siklus hidrologi 

Diketahui : Skema siklus hidrologi 

Ditanyakan : 
Nama proses dalam siklus hidrologi dan 
mendeskripsikan prosesnya 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Siklus hidrologi 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Rekan Guru ketika akan 

melakukan pembelajaran dengan topik dinamika hidrosfer. Bahan 

pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik 

dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan 

pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan 

peserta didik yang digunakan , dan bahan bacaannya. 

A.    Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran  ini berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada 

topik dinamika hidrosfer. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, 

terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai 

masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam 4 

kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi 4 

skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu 

pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 

tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing 

pertemuan. 
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Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Materi/ 
Submateri 

Aktivitas 
Pembelajaran 

Bentuk 
dan Jenis 
Penilaian 

Media 
Alokasi 
Waktu 

 
3.7.1     Menjelaskan siklus 

hidrologi 
3.7.2     Membandingkan 

urutan  proses 
siklus hidrologi 

3.7.3     Menjelaskan 
karakteristik 
perairan laut  

3.7.4     Menguraikan 
dinamika perairan 
laut 

3.7.5     Mengidentifikasi 
persebaran biota 
laut  

3.7.6     Mengidentifikasi 
pencemaran 
perairan laut 

3.7.7     Menjelaskan 
dinamika perairan 
darat  

3.7.8     Mengidentifikasi 
potensi dan sebaran 
perairan darat 

3.7.9     Menjelaskan macam 
DAS 

3.7.10  Menguraikan 
kharakteristik  DAS 

3.7.11  Mengidentifikasi 
Lembaga-lembaga 
yang menyediakan 
dan memanfaatkan 
data hidrologi di 
Indonesia 

3.7.12  Menganalisis 
gangguan proses 
siklus hidrologi 

3.7.13  Menganalisis 
pemanfaatan biota 
laut 

3.7.14  Menganalisis 
konservasi perairan 
laut  

3.7.15  Menganalisis 
pemanfaatan 
perairan darat 

3.7.16  Menganalisis 
pengaruh bentuk 
DAS terhadap 
potensi banjir 

3.7.17  Merekomendasikan 
upaya mencegah 
dan mengatasi 
permasalahan banjir 
di daerahnya 

 
 Siklus 

hidrologi. 
• Karakteristik 

dan dinamika 
perairan laut. 

• Persebaran 
dan 
pemanfaatan 
biota laut. 

• Pencemaran 
dan 
konservasi 
perairan laut. 

• Potensi, 
sebaran, dan 
pemanfaatan 
perairan 
darat.  

• Konservasi air 
tanah dan 
Daerah Aliran 
Sungai (DAS). 

• Lembaga-
lembaga yang 
menyediakan 
dan 
memanfaatka
n data 
hidrologi di 
Indonesia. 

 
1. Mendiskusikan 

konsep  
Hidrosfer 

2. Mendiskusikan 
Siklus 
Hidrologi 

3. Mendiskusikan 
Gangguan 
siklus hidrologi 

4. Mendiskusikan 
Dinamika 
perairan laut 

5. Mendiskusikan 
Pencemaran 
dan konservasi 
perairan laut 

6. Mendiskusikan 
dinamika 
perairan darat 

7. Mendiskusikan 
potensi banjir 
dari suatu DAS 

 
1. Tes 

Pengetahu
an 

a. Tes tulis 
PG 

b. Tes tulis 
Uraian 
Terbuka 

2. Observasi 
kegiatan 
praktik 

3. Observasi 
keterampi
lan 
presentasi 

4. Penilaian 
produk  

 
1. Lembar 

Kerja 
Peserta 
Didik 

2. Peta 
Indonesia 

 

 

 
12 x 45’ 

Dilaksana
kan 
dengan 4 
pertemua
n (3 JP, 3 
JP, 3 JP, 
dan 3 JP) 
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1. Aktivitas Pembelajaran 1 

Air merupakan komponen planet Bumi yang sangat berpengaruh bagi 

kehidupan. Mempelajari lebih dalam dinamika hidrosfer di Bumi menjadi 

sangat penting dalam rangka memahami keberadaan, fungsi, dan 

permasalahan perairan yang timbul. Sehingga kita bisa menentukan pilihan 

pemanfaatan perairan serta upaya konservasi yang sesuai dengan 

permasalahan yang kita temukan dari dinamika hidrosfer. Pada 

pembelajaran 1 ini kita masih akan mempelajari konsep hidrosfer dan siklus 

hidrologi.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara akan melakukan aktivitas 

pembelajaran berikut. 1) Merumuskan konsep hidrosfer; 2) Memahami 

konsep dan proses siklus hidrologi; dan 3) Menganalisis gangguan siklus 

hidrologi.  

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator : 

3.7.1  Menjelaskan siklus hidrologi  

3.7.2    Membandingkan urutan  proses siklus hidrologi    

3.7.11 Menganalisis gangguan proses siklus hidrologi 

4.7.1  Menggambar bagan siklus hidrologi 

4.7.5  Menyajikan bagan proses siklus air 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut adalah  3 

X 45’  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, Peserta didik mampu 

menjelaskan dan menganalisis proses dan gangguan siklus hidrologi secara 

aktif, disiplin, jujur, dan bertangung jawab.  

 

Model pembelajaran yang bisa Saudara gunakan untuk mencapai indikator 

tersebut adalah pembelajaran saintifik yang meliputi aktivitas: 1) 
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mengamati; 2) menanya; 3) mengumpulkan informasi; 4) mengasosiasi; dan 

5) mengomunikasikan.  

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Bagan siklus hidrologi; 

2. Gambar dan foto-foto yang berhubungan dengan perairan. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 1; 

 

Apa yang Saudara lakukan: 

a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 

orang. 

b. Membagikan LKPD 1, 2, dan 3. Menganalisis gangguan siklus hidrologi. 

c. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1, 2, dan 3. 

terlebih dahulu, dan mempersilakan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut. 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan studi literasi dengan 

membaca buku referensi dan sumber di internet tentang konsep hidrologi 

dan siklus hidrologi, serta menyarankan mereka mengutip singkat 

konsep-konsep yang berhubungan dengan hidrosfer dan siklus hidrologi. 

(mengamati) 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang perlu setelah 

membaca informasi tentang hidrosfer dan siklus hidrologi berhubungan 

dengan LKPD  yang dihadapi. (menanya) 

f. Membimbing peserta didik melakukan curah pendapat (brainstorming) 

dalam kelompoknya masing-masing berkaitan dengan pertanyaan yang 

diajukan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber berkaitan 

dengan pertanyaan peserta didik. (mengumpulkan informasi) 

g. Peserta didik mendiskusikan hasil brainstorming, kemudian 

mengkonfirmasi dan menyepakati berbagai hasil brainstorming, 

kemudian peserta didik menuliskan dan atau menggambarkan  hasilnya 

dalam LKPD. (mengasosiasi) 
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h. Mempersilakan kelompok secara acak untuk mepresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dan meminta kelompok lain untuk menanggapinya. 

i. Bersama dengan peserta didik merumuskan kesimpulan materi 

pembelajaran. (mengkomunikasikan) 

 

2. Aktivitas Pembelajaran 2 

Pada pembelajaran 2 ini Saudara akan mempelajari cara membelajarkan 

karakteristik perairan laut, dinamika perairan laut, persebaran biota laut, 

pencemaran perairan laut, dan konservasi perairan laut. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator : 

3.7.3   Menjelaskan karakteristik perairan laut  

3.7.4   Menguraikan dinamika perairan laut 

3.7.5   Mengidentifikasi persebaran biota laut  

3.7.6   Mengidentifikasi pencemaran perairan laut 

3.7.13 Menganalisis pemanfaatan biota laut  

3.7.14 Menganalisis konservasi perairan laut  

4.7.2 Membuat peta konsep Perairan di Bumi 

4.7.3   Membuat peta persebaran biota laut  

4.7.6   Mempresentasikan hasil analisis pemanfaatan biota laut 

4.7.7   Memprentasikan hasil analisis konservasi perairan laut 

 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut adalah  3 

X 45’  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, Peserta didik mampu 

menjelaskan karakteristik perairan laut dan dinamika perairan laut, 

menganalisis persebaran biota laut, pencemaran perairan laut, dan 
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menganalisis konservasi perairan laut secara aktif, disiplin, jujur, dan 

bertangung jawab.  

 

Model pembelajaran yang bisa Saudara gunakan untuk mencapai indikator 

tersebut adalah Discovery Learning. Model tersebut meliputi 6 fase yakni; 1) 

Pemberian rangsangan (Stimulation; 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement);  3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization). 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Bagan siklus hidrologi; 

2. Gambar dan foto-foto yang berhubungan dengan perairan laut. 

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD); 

 

Yang Saudara lakukan: 

b. Membuka pelajaran dengan salam, presentasi, mengkodisikan kesiapan 

peserta didik, preview pelajaran sebelumnya, dan memberikan motivasi 

belajar kepada peseta didik. 

c. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 

orang dan membagi anggota kelompok dalam dua tugas. Pertama, anggota 

yang bertugas sebagai tuan rumah untuk melayani pertanyaan dan usulan 

pendapat dari kelompok lain yang berkunjung. Kedua, anggota yang 

bertugas berkunjung ke kelompok lain untuk memperoleh informasi dan 

memberikan masukan alternatif pemecahan masalah pada kegiatan 

window shopping.  

d. Membagikan LKPD 1 dan 2  kepada peserta didik tentang karakteristik 

dan dinamika perairan laut, serta persebaran biota laut. 

e. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD. terlebih 

dahulu, dan mempersilakan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut. 
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f. Menyajikan foto/gambar/video tentang karakteristik perairan laut dan 

fenomena pencemaran perairan laut, mengarahkan peserta didik untuk 

memperhatikan sajian dengan seksama sembari menanyakan apa kesan 

yang timbul dari sajian yang diperhatikan. (Fase I. Stimulasi)  

g. Mempersilakan peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang 

mungkin terjadi dari fenomena perairan laut berdasarkan sajian yang 

telah diamati sambil mengisi/menjawab LKPD yang berkaitan dengan 

karakteristik dan dinamika perairan laut. Mempersilakan masing-masing 

kelompok menginventarisasikan dan memilih 1 permasalahan dari yang 

ditemukan ditambah permasalahan yang telah ditentukan guru yakni 

menganalisis pemanfaatan biota laut dan konservasi perairan laut. (Fase II. 

Problem statement)  

h. Memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi 

yang relevan dengan permasalahan yang dipilih bersumber dari buku 

literatur dan sumber dari internet sebagai bahan melakukan pilihan 

alternatif pemecahan masalah. (Fase III. Data Collection) 

i. Mengarahkan dan mendampingi peserta didik untuk melakukan 

pengolahan data berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rangka 

menentukan alternatif pemilihan pemecahan masalah. (Fase IV. Data 

Processing) 

j. Mengarahkan dan mendampingi peserta didik  mencari informasi baru 

atau menggali pendapat dan pemikiran baru sebagai penguat alternatif 

pemecahan masalah yang telah ditentukan, misalnya berupa kalimat, foto, 

gambar, atau video untuk mendukung pembuktian efektifnya pemecahan 

masalah. (Fase V. Verification) 

k. Memfasilitasi kelompok untuk menempelkan hasil diskusi kelompok 

untuk bahan window shopping, dan melakukan kegiatan window 

shopping.  
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l. Mengarahkan kelompok seusai kegiatan window shopping untuk 

merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok lain 

dan mempresentasikan kesimpulan tersebut. (Fase VI. Generalization). 

m. Sebelum menutup pembelajaran melakukan konfirmasi pendapat yang 

benar atau salah dan penguatan materi, dilanjutkan melakukan refleksi 

kegiatan pembelajaran serta menginformasikan kegiatan pembelajaran 

yang akan datang.   

3. Aktivitas Pembelajaran 3 

Pada pembelajaran 3 ini Saudara akan mempelajari cara membelajarkan 

karakteristik perairan darat, dinamika perairan darat, potensi dan 

persebaran perairan darat, dan menganalisis pemanfaatan perairan darat. 

Aktivitas pembelajaran ke 3 ini akan mencapai indikator : 

3.7.7   Menjelaskan dinamika perairan darat  

3.7.8   Mengidentifikasi potensi dan sebaran perairan darat 

3.7.15 Menganalisis pemanfaatan perairan darat 

4.7.4   Membuat peta konsep pemanfaatan data hidrologi di Indonesia 

4.7.8  Mempublikasikan hasil analisis pemanfaatan perairan darat 

 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut adalah  3 

X 45’  

Tujuan Pembelajaran :  

Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, Peserta didik mampu 

menjelaskan dan menganalisis karakteristik perairan darat, potensi dan 

persebaran perairan darat, dan pemanfaatan perairan darat secara aktif, 

disiplin, jujur, dan bertangung jawab.  

 

Model pembelajaran yang bisa Saudara pilih untuk mencapai indikator 

tersebut adalah Problem Base Learning. Model tersebut meliputi 5 fase yakni: 
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1) Orientasi peserta didik pada masalah; 2) Mengorganisasikan peserta didik 

untuk belajar; 3) Membimbing penyelidikan individu dan kelompok; 4) 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah.   

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Gambar/ foto-foto/ video berhubungan dengan perairan laut. 

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Yang Saudara lakukan: 

a. Membuka pelajaran dengan salam, presentasi, mengkodisikan kesiapan 

peserta didik, preview pelajaran sebelumnya, dan memberikan motivasi 

belajar kepada peseta didik. 

b. Menyajikan foto/gambar/video tentang dinamika perairan darat, potensi 

dan persebaran perairan darat, dan pemanfaatan perairan darat, 

mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan sajian dengan seksama 

sambil mengajak mereka untuk merenung betapa kecilnya mahluk 

dihadapan sang Pencipta dan betapa pentingnya untuk hidup saling 

menghargai. 

c. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 

orang. 

d. Membagikan LKPD kepada peserta didik tentang karakteristik dan 

dinamika perairan darat, potensi dan persebaran perairan darat, dan 

pemanfaatan perairan darat. 

e. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD. terlebih dahulu, 

dan mempersilakan peserta didik jika ada yang ingin menyampaikan 

pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut.  

f. Mempersilakan peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang 

mungkin terjadi dari fenomena perairan darat berdasarkan sajian yang 

telah diamati sambil mengisi/menjawab LKPD yang berkaitan dengan 

dinamika perairan darat, potensi dan persebaran perairan darat, dan 
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pemanfaatan perairan darat serta mempersilakan masing-masing 

kelompok menginventarisasikan dan memilih 1 permasalahan dari yang 

ditemukan ditambah permasalahan yang telah ditentukan guru yakni 

menganalisis pemanfaatan perairan darat. (Fase I. Orientasi peserta didik 

pada masalah)  

g. Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas 

LKPD yang berhubungan dengan pemanfaatan perairan darat. 

Mengarahkan peserta didik untuk melakukan kajian teori yang relevan 

dengan masalah serta mencari sumber lainnya. (Fase II. 

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar) 

h. Siswa melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan informasi melalui 

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

sebagainya tentang pemanfaatan perairan darat dan permasalahan lain 

yang dirumuskan peserta didik dalam kelompoknya. (Fase III. 

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok) 

i. Membantu peserta didik dalam memecahkan  masalah seperti 

merencanakan dan menyiapkan laporan serta membantu peserta didik 

dalam berbagi tugas dengan temannya.  

j. Mengorganisasikan peserta didik  melakukan mempresentasi hasil diskusi 

kelompok agar memperoleh tanggapan, koreksi, dan penguatan dari 

kelompok lain. (Fase IV. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya) 

k. Membantu siswa melakukan refleksi serta evaluasi terhadap penyelidikan 

peserta didik dalam proses-proses yang dilakukan dan Mengarahkan 

kelompok untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi 

dengan kelompok lain dan mempresentasikan kesimpulan tersebut. 

l. Mengarahkan peserta didik untuk mempublikasikan hasil diskusinya 

tersebut ke ruang publik  (Fase V. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

m. Sebelum menutup pembelajaran, melakukan konfirmasi pendapat yang 

benar atau salah dan penguatan materi, dilanjutkan melakukan refleksi 
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kegiatan pembelajaran serta menginformasikan kegiatan pembelajaran 

yang akan datang.   

4. Aktivitas Pembelajaran 4 

Pada pembelajaran 4 ini Saudara akan mempelajari cara membelajarkan 

macam-macam DAS, karakteristik DAS, dan pengaruh bentuk DAS terhadap 

potensi banjir, serta identifikasi lembaga-lembaga yang menyediakan dan 

memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. 

Aktivitas pembelajaran ke 4 ini akan mencapai indikator : 

3.7.9    Menjelaskan macam-macam DAS  

3.7.10  Menguraikan karakteristik  DAS 

3.7.11  Mengidentifikasi Lembaga-lembaga yang menyediakan 

danmemanfaatkan data hidrologi di Indonesia 

3.7.16   Menganalisis pengaruh bentuk DAS terhadap potensi banjir 

4.7.9  Mempublikasikan hasil analisis bentuk DAS terhadap potensi banjir 

 

Alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut adalah  3 

X 45’  

Tujuan Pembelajaran :  

Melalui pembelajaran menggunakan model Discovery Learning, peserta didik 

mampu menjelaskan macam-macam, karakteristik DAS, menganalisis 

pengaruh DAS terhadap potensi banjir, serta mengidentifikasi lembaga-

lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia 

pemanfaatan perairan darat secara aktif, disiplin, jujur, dan bertanggung 

jawab. 

 

Model pembelajaran yang bisa Saudara gunakan untuk mencapai indikator 

tersebut adalah Discovery Learning. Model tersebut meliputi 6 fase yakni; 1) 
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Pemberian rangsangan (Stimulation; 2) Pernyataan/Identifikasi masalah 

(Problem Statement);  3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan 

data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik 

simpulan/generalisasi (Generalization). 

Media, alat, dan bahan yang digunakan adalah: 

1. Gambar Daerah Aliran Sungai (DAS). 

2. Foto-foto DAS dan DAS. 

3. Logo-logo lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data 

hidrologi di Indonesia 

4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

Yang Saudara lakukan: 

a. Membuka pelajaran dengan salam, presentasi, mengkodisikan kesiapan 

peserta didik, preview pelajaran sebelumnya, dan memberikan motivasi 

belajar kepada peseta didik dengan mengkaitkan manfaat mempelajari 

materi pembelajaran ini. 

b. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 

orang yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. 

c. Membagikan LKPD 1 kepada peserta didik tentang macam-macam DAS, 

karakteristik DAS, dan LKPD 2 tentang  lembaga-lembaga yang 

menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. 

d. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD. terlebih dahulu, 

dan mempersilakan peserta didik jika ada yang ingin menyampaikan 

pertanyaan terkait cara pengisian LK tersebut. 

e. Menyajikan dan mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan 

foto/gambar/logo tentang  macam-macam DAS, karakteristik DAS, 

lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di 

Indonesia dengan seksama sembari menanyakan apa kesan yang timbul 

dari sajian yang diperhatikan. (Fase I. Stimulasi)  
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f. Mempersilakan peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang 

mungkin terjadi dari fenomena perairan laut berdasarkan sajian yang 

telah diamati sambil mengisi/menjawab LKPD yang berkaitan dengan 

karakteristik dan dinamika perairan laut dan mempersilakan masing-

masing kelompok menginventarisasikan dan memilih 1 permasalahan dari 

yang ditemukan ditambah permasalahan yang telah ditentukan guru yakni 

menganalisis menganalisis pengaruh DAS terhadap potensi banjir. (Fase II. 

Problem statement)  

g. Memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi-informasi 

yang relevan dengan permasalahan yang dipilih bersumber dari buku 

literatur dan sumber dari internet sebagai bahan melakukan pilihan 

alternatif pemecahan masalah. (Fase III. Data Collection) 

h. Mengarahkan dan mendampingi peserta didik untuk melakukan 

pengolahan data berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rangka 

menentukan alternatif pemilihan pemecahan masalah. (Fase IV. Data 

Processing) 

i. Mengarahkan dan mendampingi peserta didik  mencari informasi baru 

atau menggali pendapat dan pemikiran baru sebagai penguat alternatif 

pemecahan masalah yang telah ditentukan, misalnya berupa kalimat, foto, 

gambar, atau video untuk mendukung pembuktian efektifnya pemecahan 

masalah. (Fase V. Verification) 

j. Memfasilitasi kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk 

memperoleh tanggapan, koreksi, dan penguatan dari kelompok lain. 

k. Mengarahkan peserta didik merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil 

diskusi dengan kelompok lain dan mempresentasikan kesimpulan 

tersebut. (Fase VI. Generalization). 

l. Sebelum menutup pembelajaran melakukan konfirmasi pendapat yang 

benar atau salah dan penguatan materi, dilanjutkan melakukan refleksi 

kegiatan pembelajaran serta menginformasikan kegiatan pembelajaran 

yang akan datang.   
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini tujuh buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang 

digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Konsep Hidrosfer; 

2) LKPD 2. Siklus Hidrologi; 3) LKPD 3. Gangguan Siklus Hidrologir; 4) LKPD 

4. Dinamika Perairan Laut; dan 5) LKPD 5. Pencemaran dan Konservasi 

Perairan Laut; 6. LKPD 6. Dinamika perairan darat 7. LKPD 7. Potensi banjir 

suatu DAS  

1. Lembar Kerja Peserta Didik Aktifitas Pembelajaran 1 

LKPD 1. Konsep Hidrosfer 

Lembar Kerja  Peserta Didik 1 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok  : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Konsep Hidrosfer 
Tujuan Pembelajaran   : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu menjelaskan dan 
menganalisis proses dan gangguan siklus 
hidrologi secara aktif, disiplin, jujur, dan 
bertangung jawab. 

 
 

Petunjuk: 

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

 
Aktivitas: 
1) Mengamati foto fenomena hidrosfer, 
A. Merumuskan pengertian hidrosfer, 
B. Membuat peta konsep yang memuat hidrosfer dan pembagianya 

2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas! 
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Media dan alat yang digunakan: 

1) Laptop  

2) HP/Android 

3) Internet 

4) Kertas kerja 

Prosedur Kegiatan: 

1. Amati gambar dan foto-foto fenomena hidrosfer berikut ini. Lakukan 
juga literasi tambahan dari sumber lain melalui media HP/Android 
atau Laptop. 

   

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 

5 6 

7 8 

2 1 
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2. Setelah mengamati gambar dan foto di atas, tulislah pernyataan yang 
bisa Anda rumuskan! 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Isilah tabel berikut sesuai urutan nomor gambar dan foto di atas! 
 

No Nama Perairan Deskripsi 

Penggolongan 
Perairan 

(Perairan permukaan darat, 
Perairan di bawah 

permukaan darat, Perairan 
laut) 

1    

2    

…    

8    

 
4. Berdasarkan kegiatan 1 s.d 3 rumuskan yang dimaksud dengan 

Hidrosfer! 
………………………………………………………………………………………… ………. .. 
 

5. Buatlah peta konsep yang memuat konsep Hidrosfer dan 
pembagiannya! 
 

6. Lanjutkan pada LKPD 2 
 

LKPD 2. Siklus Hidrologi 

Lembar Kerja  Peserta Didik 2 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok  : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Siklus Hidrologi 
Tujuan Pembelajaran   : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu menjelaskan siklus 
hidrologi dan menganalisis gangguan proses 
siklus hidrologi secara aktif, disiplin, jujur, dan 
bertangung jawab.  
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Petunjuk: 

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

 
Aktivitas: 
1. Memahami konsep-konsep dari suatu proses yang berhubungan dengan 

siklus hidrologi, 
2. Mengamati Gambar alur siklus hidrologi, 
3. Memberikan simbol angka dari tiap proses pada gambar alur siklus 

hidrologi,  
4. Mengurai 3 macam siklus hidrologi 
5. Menganalisis gangguan siklus hidrologi  

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

tugas! 

 
Media dan alat yang digunakan: 

1)  Laptop  

2) HP/Android 

3) Internet 

4) Kertas kerja 

Prosedur Kegiatan: 

Prosedur Kegiatan: 

1. Memahami konsep-konsep dari suatu proses yang berhubungan dengan 
siklus hidrologi.  
 

1) Evaporasi, yaitu penguapan benda2 abiotik dan merupakan proses perubahan 
wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi 80 % berasal dari penguapan air 
laut. 

2) Transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari tumbuh2an melalui stomata 
atau mulut daun. 

3) Evapotranspirasi, yaitu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. 
4) Kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat 

pendinginan. 
5) Adveksi, yaitu transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi 

panas dan uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain oleh gerakan udara 
mendatar. 

6) Presipitasi, yaitu segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang 
meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. 

7) Overland flow, yaitu air yang mengalir di atas permukaan tanah. 
8) Run Off (Aliran Permukaan), yaitu pergerakan aliran air di permukaan tanah 

melalui sungai dan anak sungai. 
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9) Infiltrasi, yaitu perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori 
tanah sampai batas perakaran, kira-kira 30 cm dari permukaan tanah. 

10) Interception, air yang jatuh di dedaunan dan diserap oleh daun. 
11) Through fall, air yang jatuh di dedaunan dan menetes ke permukaan tanah. 
12) Stemp flow, air yang jatuh di dedaunan dan mengalir ke bawah menyusuri 

batang pohon.   
13) Sub-surface flow/interface, air yang mencapai horizon tanah dan mengalir 

secara lateral menyusuri pelapisan horizon tanah. 
14) Percolation, air yang mengalir secara vertical setelah batas perakaran pada 

proses infiltrasi 
15) Groundwater,  air yang tersimpan dalam tanah 

16) Groundwater discharge, air yang bergerak secara perlahan mengikuti 

kemiringan topografi batuan induk tanah. 
 

2. Amati gambar Alur Siklus Hidrologi berikut ini!   

 

3. Rumuskan pengertian Siklus Hidrologi! 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Isilah tabel berikut sesuai urutan nomor pada gambar di atas! 
 

No Nama Proses Deskripsi 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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1+7   

 

  

5. Berdasarkan tempat dan panjangnya proses, siklus hidrologi dibagi 
menjadi 3 macam. Isilah tabel di bawah ini! 
 

No Gambar Nama proses sesuai angka 

Wilayah 
terjadinya 

proses 
(laut/ 

laut-daratan rendah/ 
laut-daratan rendah-

daratan tinggi) 

1 

 

1. ………… ……………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

 

 SIKLUS PENDEK 

2 

 

1. ………… ……………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

6. …………………………. 

 

3 SIKLUS SEDANG 

4 

 

1. ………… ……………… 

2. …………………………. 

3. …………………………. 

4. …………………………. 

5. …………………………. 

6. …………………………. 

7. …………………………. 

8. …………………………. 

 

5 SIKLUS PANJANG 

 
6. Lanjutkan pada LKPD 3 
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LKPD 3. Gangguan Siklus Hidrologi 

Lembar Kerja  Peserta Didik 3 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok  : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Gangguan Siklus Hidrologi 
Tujuan Pembelajaran   : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu menjelaskan siklus 
hidrologi dan menganalisis gangguan proses 
siklus hidrologi secara aktif, disiplin, jujur, dan 
bertangung jawab.  

 
Petunjuk: 

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

 
Aktivitas: 

1.  Mengidentifikasi masalah setelah melihat sajian guru berupa gambar/ 
foto/video 

2. Menginventarisasi permasalah yang muncul  
3.  Memilih satu permasalah untuk dipecahkan dalam kelompok 
4.  Menerima satu permasalahan yang telah ditemukan guru 
5.  Diskusi dan presentasi. 

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

tugas! 

 
Media dan alat yang digunakan: 

1) Laptop  

2) HP/Android 

3) Internet 

4) Kertas kerja 

Prosedur Kegiatan: 

1. Melihat kembali permasalahan yang teridentifikasi setelah mengamati 
gambar/foto-foto/video.  

2. Memilih satu permasalahan untuk didiskusikan pemecahan masalah 
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dalam kelompoknya 
3. Menambahkan permasalahan dari guru untuk didiskusikan 

pemecahanya dalam kelompok 
4. Manfaatkan internet melalui HP/Android atau labtop untuk mencari 

maupun melengkapi alternatif pemecahan masalah 
5. Jawabalah soal sesuai kasus di bawah ini dengan cara menyebutkan 

proses siklus hidrologi yang terganggu dan berikan alasannya! 
 

NO KASUS 

PROSES 

SIKLUS 

HIDROLOGI 

YANG 

TERGANGGU 

ALASAN 

1 

Kecamatan ……… Kabupaten ……… 

mengalami kekeringan di setiap 

sumur rumah warga. Warga tidak 

mendapat air bersih dari setiap 

sumurnya, sehingga air untuk 

sehari-hari di datangkan dari 

daerah tumpang dengan kendaraan 

truk tangki milik PDAM. 

  

 

 

 

2 

Wilayah kecamatan ……  pada 

musim kemarau mengalami 

kekeringan parah. Hujan pada 

musim kemarau pada tahun 

kemarin masih ada, namun tidak 

pada tahun ini. Berdasarkan 

informasi dari BMKG bahwa tidak 

adanya hujan di pengaruhi hutan 

gundul di sekitar gunung …….  yang 

di akibatkan adanya penebangan 

liar oleh masyarakat sekitar. 

  

3 

BMKG mencatat adanya 

peningkatan intensitas hujan di 

wilayah Kota ……   Hal ini di 

karenakan adanya pergerakan 

awan yang membawa uap air dari 

Hutan di sekitar Gunung …….  ke 

Kota ……. Awan yang tiba di Kota 

……  menurunkan hujan yang 

sangat lebat, hingga menimbulkan 

banjir pada area tertentu di kota 
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……………………, seperti di …….....…….., 

dan beberapa area lainya. 

6. Menurut kalian, proses siklus hidrologi apa yang terganggu bilamana 
terjadi fenomena Banjir? jelaskan! 

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ......................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .............. 

 
 

2. Lembar Kerja Peserta Didik Aktifitas Pembelajaran 2 

LKPD 1. Dinamika Perairan Laut 

Lembar Kerja  Peserta Didik 1 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok                         : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Dinamika Perairan Laut 
Tujuan Pembelajaran  : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu menjelaskan 
karakteristik perairan laut dan dinamika 
perairan laut, menganalisis persebaran biota 
laut, pencemaran perairan laut, dan 
menganalisis konservasi perairan laut secara 
aktif, disiplin, jujur, dan bertangung jawab 

Petunjuk: 

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

 
Aktivitas: 
1) Mengamati gambar dan foto yang berhubungan dengan pencemaran    

perairan laut 
2) Mengisi dan menjawab LKPD 
3) Mempresentasikan hasil kerja melalui kegiatan window shopping 
4) Merumuskan kesimpulan hasil diskusi 
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2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas! 

 

Media dan alat yang digunakan: 

1) Laptop  

2) HP/Android 

3) Internet 

4) Kertas kerja 

Prosedur Kegiatan: 

1. Amati gambar dan foto-foto fenomena perairan laut berikut ini. Lakukan 
juga literasi tambahan dari sumber lain melalui media HP/Android atau 
Laptop. 
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2. Setelah mengamati gambar dan foto di atas, pernyataan apa yang bisa 
Anda rumuskan?  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Isilah ! 

No Konsep Deskripsi 

1 Oceanografi  

2 Sifat fisik laut  

3 Sifat Kimia laut  

4 Biota laut  
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4. Warna air laut. 

No Foto Air Laut 
Warna Air 

Laut 

Deskripsi 
faktor yang 

mempengaruhi 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 
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6 

 

  

7 

 

  

 

5. a. Apakah yang dimaksud dengan salinitas air laut ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Jelaskan faktor yang mempengaruhi salinitas air laut! 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

6. Perhatikan gambar relief dasar laut berikut ini ! 

 

No 
Nama Relief Dasar 

Laut 
Deskripsi  

1   

2   

…   
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8   

 

 

 

7. Isilah kriteria zona kedalaman laut pada kolom di bawah ini! 

 

No Diskripsi Wilayah 
Zona Kedalaman 

Laut 
Pemanfaatan 
yang sesuai 

1 
Pesisir Pantai Ancol Jakarta, 
mengalami pasang surut 
setiap harinya. 

  

2 

Perairan Laut Raja Ampat 
banyak terdapat terumbu 
karang dan biota laut yang 
berjarak 0 – 100 meter dari 
bibir pantai. 

  

3 

Palung Mariana berada pada 
lautan terdalam di mana pada 
dasar lautnya tidak terdapat 
biota air. 

  

 

8. Berikan penjelasan “laut menurut letaknya” pada kolom di bawah ini! 

Laut Menurut 
Letaknya 

Penjelasan 
(sertai contoh) 

Laut Tepi  

Laut Pertengahan  

Laut Pedalaman  

  

9. Perhatikan peta berikut ! 
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a. Urutkan 5 perairan laut dari yang memiliki potensi paling melimpah! 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
b. Mengapa laut banda memiliki potensi paling rendah! 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
 

c. Langkah-langkah untuk meningkatkan potensi perikanan di Indonesia 
dalam rangka memperkuat ketahanan pangan! 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 

d. Tuliskan potensi biota laut selain ikan yang bisa dimanfaatkan untuk 
memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

10. Siapkan hasil kerja dalam kegiatan window shopping! 
 

11. Lanjutkan ke LKPD 2! 
 

LKPD 2. Pencemaran dan Konservasi Perairan Laut 

Lembar Kerja  Peserta Didik 2 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok                         : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Pencemaran Air Aut 
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Tujuan Pembelajaran  : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 
Peserta didik mampu menjelaskan 
karakteristik perairan laut, menguraikan 
dinamika perairan laut, mengidentifikasi 
persebaran biota laut dan pencemaran 
perairan laut, serta menganalisis konservasi 
perairan laut secara aktif, disiplin, jujur, dan 
bertangung jawab.  

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

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

 
     Aktivitas: 

1) Membaca artikel tentang pencemaran laut 
2) Mengisi dan menjawab LKPD 
3) Mempresentasikan hasil kerja melalui kegiatan diskusi kelas 
4) Merumuskan kesimpulan hasil diskusi 

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

tugas! 
 
Media dan alat yang digunakan: 

1) Artikel tentang pencemaran perairan laut  
2) Foto-foto pencemaran perairan laut 
3) HP/Android 
4) Internet 
5) Kertas kerja 

 
Prosedur Kegiatan: 
1. Bacalah artikel tentang pencemaran perairan laut di bawah ini.  
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2. Amati gambar dan foto-foto pencemaran perairan laut. 

 

“Surat ke Kepala Syahbandar Labuan Bajo untuk dimintai keterangan sebagai 
penangungjawab pengawas di lapangan sudah disampaikan. Namun kepala 
syahbandar belum dimintai keterangan karena yang bersangkutan masih menjalani 
tugas di luar daerah. Syabandar Labuan Bajo akan dimintai keterangannya setelah 
selesai tugas diluar daerah,” katanya. 
 

“Kita serius dalami dugaan pencemaran air laut itu. Begitu ada bukti petunjuk kita 
naikan status ke berikutnya,” tambahnya. 
 

Pihak Syabandar Labuan Bajo saat ditemui VN menolak memberi keterangan resmi. 
Namun, para staf mengatakan hal tersebut harus dijelaskan langsung oleh pimpinan 
mereka. 
 

Kepala Syabandar Labuan Bajo,Jasrah yang dikonfirmasi berulang-ulang melalui 
telepon selulernya menolak untuk menjawab detail terkait masalah pencemaran air 
laut tersebut. (bev/ol) 

BREAKING NEWSCOVERPOLHUKAMREGIONAL/25 APRIL 2018/BEVERLY RAMBU/539 TAMPILAN 

Polres Mabar Dalami Dugaan Pencemaran Air Laut Di Labuan 
Bajo 

Gerasimos Satria 

Sebanyak 13 WNA asal Tiongkok dan 6 orang Indonesia saat ini masih diperiksa 
intensif oleh Polres Mabar, Nusa Tenggara Timur atas dugaan pencemaran laut. 
 

Mereka diketahui melakukan evakuasi Kapal Dharma Lautan Utama yang 
tenggelam di seputar Pulau Bidadari. Namun, awal April lalu ratusan ton minyak 
bocor dari kapal tersebut. 
 

Kepala Satuan (Kasat) Reseserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Mabar, Iptu Dewa 
Ditya kepada VN Rabu (25/4) mengatakan penyidik telah menyita pasport, visa 
maupun Izin Tinggal Sementara (ITAS) termasuk lisensi khusus sebagai pekerja 
pada perusahaan itu demi pemeriksaan lebih lanjut. 
 

“Status ke 13 WNA itu masih dalam terperiksa,” jelasnya. 
 

Ia mengatakan pihaknya masih menanti hasil uji Laboratorium Polda Bali dan 
Badan Lingkungan Hidup terkait sampel minyak dari kapal yang tenggelam. 
“Jika ada petunjuk akan dikembangkan penyelidikan ke tingkat sidik. Manakalah 
hasil labfor menunjukan kepekaan benda yang diduga minyak itu menganggu 
keseimbangan laut di Labuan Bajo,” terang Ditya. 
 

Ditya menegaskan pihaknya serius mengusut kasut tersebut. Pihaknya akan 
menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam bertugas atau unsur lainnya. Selain 

itu pihaknya juga masih akan mengambil keterangan dari Syahbandar dan ahli. 
 



Unit Pembelajaran 

Dinamika Hidrosfer 

 
 235 

 
3. Setelah membaca artikel dan mengamati foto-foto di atas, kesan apakah 

yang Anda dapat?  
     .......................................................................................................................................................... 
 
     ................................................................................................................... ........................................ 
 
2. Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran perairan laut! 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Lakukan identifikasi dampak  pencemaran perairan laut bagi kehidupan! 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Diskusikan dengan anggota kelompok Anda upaya-upaya apasajakah yang 
bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran perairan laut. 

     ……………………………………………………………………………………………………………… 
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     ……………………………………………………………………………………………………………… 
                              
5. Siapkan hasil kerja dalam kegiatan window shopping! 

 

  

 

3. Lembar Kerja Peserta Didik Aktifitas Pembelajaran 3 

Lembar Kerja  Peserta Didik 1 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok                         : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Dinamika Perairan Darat 
Tujuan Pembelajaran   : Setelah aktifitas pembelajaran berlangsung, 

Peserta didik mampu menjelaskan dan 
menganalisis karakteristik perairan darat, 
potensi dan persebaran perairan darat, dan 
pemanfaatan perairan darat secara aktif, 
disiplin, jujur, dan bertangung jawab 

 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 
Aktivitas: 
1) Mengidentifikasi masalah setelah melihat sajian guru berupa gambar/ 

foto/video tentang perairan darat. 
2) Menginventarisasi permasalah yang muncul berkaitan dengan perairan 

darat 
3) Memilih satu permasalah untuk dipecahkan dalam kelompok 
4) Menerima satu permasalahan yang telah ditemukan guru 
5) Diskusi dan presentasi. 

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

 

Media dan alat yang digunakan: 
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A. Gambar/ Foto-foto/Video tentang perairan darat  
B. HP/Android, Internet 
C. Kertas kerja 

 
Prosedur Kegiatan: 

1. Mengamati kembali gambar/foto-foto/video perairan darat. 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Isilah! 

NO 

Nama Badan Air 

(Tulis nomor dan 

nama) 

Deskripsi Contoh 

Perairan darat di atas permukaan tanah 

1 (1) SUNGAI   

2 …  …………….   
3    
    

Perairan darat di bawah permukaan tanah 

    

4 

3 

5 

2 1 

6 7 8 
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Perairan Laut 

    
    
    

 

3. Menguraikan Pola Aliran Sungai 

NO 
Nama Pola Aliran 

Sungai 
Deskripsi 

Topografi daratan yang 
sesui 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

 

4. Mengidentifikasi persebaran dan manfaat perairan darat! 

NO Nama Badan Air Persebaran Pemanfaatan 

Perairan darat di atas permukaan tanah 
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1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

Perairan darat di bawah permukaan tanah 

1 

 

 
 

 
 

 

2 

 

  

 

5. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan 
perairan darat! 
 

NO Nama Badan Air Potensi permasalahan  Upaya pemecahan 
masalah 

Perairan darat di atas permukaan tanah 
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1 

 

  

2 
 

 

  

3 

 

 
 

4 

 

 
 

 

Perairan darat di bawah permukaan tanah 

1 

 

 
 

 

2 

 

  

 

6. Manfaatkan internet melalui HP/Android atau labtop untuk mencari 
maupun melengkapi alternatif pemecahan masalah. 
 

7. Mempresentasikan hasil diskusi/kerja kelompok 
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4. Lembar Kerja Peserta Didik Aktifitas Pembelajaran 4 

Lembar Kerja  Peserta Didik 1 
 

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran  : 2019/2010 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Materi Pokok                         : Dinamika Hidrosfer 
Sub Materi  : Dinamika Perairan Darat 
Tujuan Pembelajaran   : Melalui pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning, peserta didik mampu 
menjelaskan macam-macam, karakteristik 
DAS, menganalisis pengaruh DAS terhadap 
potensi banjir, serta mengidentifikasi 
lembaga-lembaga yang menyediakan dan 
memanfaatkan data hidrologi di Indonesia 
pemanfaatan perairan darat secara aktif, 
disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 

 
Petunjuk: 

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

 
 
Aktivitas:  

1) Mengidentifikasi masalah setelah melihat sajian guru berupa gambar/ 
foto/video tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) 

2) Menginventarisasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) 

3) Memilih satu permasalah untuk dipecahkan dalam kelompok 
4) Menerima satu permasalahan yang telah ditemukan guru 
5) Diskusi dan presentasi. 

 

Media dan alat yang digunakan: 

1) Buku Geografi Kelas X 
2) HP/Android 
3) Internet 
4) Kertas kerja 

 
Prosedur Kegiatan: 
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1.  Menggali informasi melului buku dan internet. 

2.  Mengidentifikasi bentuk DAS .  

   

a. Dengan memperhatikan gambar di atas, rumuskan pengertian DAS 
menurut Anda! 

b. Jelaskan perbedaan antara Sungai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS)! 
 
 
 
 
 
 
 

3. Perhatikan gambar macam DAS berikut! 
 

 

Nama Bentuk DAS 
Potensi Banjir  

Upaya pemecahan 
masalah 
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D. Bahan Bacaan 

1. Hidrologi 

Hampir tiga perempat bumi tertutupSecara etimologi hidrologi berasal dari 

kata hydros yang berarti air, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum 

pengertian hidrologi adalah ilmu tentang air atau ilmu yang mempelajari 

tentang masalah air. Di satu sisi, banyak ditemukan tulisan-tulisan yang 

mendefinisikan hidrologi secara umum, dan sebaliknya banyak pula 

ditemukan definisi hidrologi secara spesifik yang mengacu pada sudut 

pandang ilmu si pembuat definisi. Namun demikian pada prinsipnya terdapat 

kesamaan pengertian yaitu bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari 

tentang air.  

Dengan definisi air ini maka air bukan benda alam yang bersifat statis, tetapi 

air dipandang sebagai benda alam yang sangat dinamis. 

2. Siklus Hidrologi 

Pembahasan tentang ilmu hidrologi tidak dapat dilepaskan dari siklus 

hidrologi. Air terdapat di permukaan Bumi, di dalam tanah, dan di udara. 

Wujud air tidak hanya cair, tetapi dapat berwujud padat ( es dan salju) dan 

gas (uap air). Air di bumi selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain 

dan berubah dari wujud satu ke wujud lain.  Air tersebut mengalami sirkulasi 

yang tidak pernah berhenti dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali ke 

laut bersamaan dengan proses perubahan wujud. Siklus hidrologi merupakan 

proses yang menjamin ketersediaan air di muka Bumi untuk mencukupi 

kebutuhan hidup bagi makhluk hidup.  
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Perputaran massa air di Bumi diawali dengan proses pemanasan muka Bumi 

oleh pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas ini maka air akan 

menguap menjadi uap air dari semua tanah, sungai, danau telaga, waduk, 

kolam, sawah, laut dan badan air yang lain. Proses demikian dinamakan 

penguapan (evaporation). Penguapan juga terjadi pada semua tanaman yang 

disebut pemeluhan/transpirasi (transpiration) (Soedibyo, 2003) 

Sebagian air mencari jalannya sendiri melalui permukaan dan bagian atas 

tanah menuju sungai, sementara lainnya menembus masuk lebih jauh ke 

dalam tanah menjadi bagian dari air tanah (groundwater). Di bawah 

pengaruh gaya gravitasi, baik aliran air permukaan (surface streamflow) 

maupun air dalam tanah bergerak ke tempat yang lebih rendah yang dapat 

mengalir ke laut. Namun, sejumlah besar air permukaan dan air bawah tanah 

dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan dan pemeluhan (transpirasi) 

sebelum sampai ke laut (Linsley,1996) 

 

Gambar 8. Siklus Air 
Sumber: Fajri Alhadi http://pedacosdelembrancas.blogspot.com 

Proses-proses yang mengikuti siklus hidrologi : 

 Evaporasi,  

 Transpirasi,  

http://pedacosdelembrancas.blogspot.com/
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 Evapotranspirasi,  

 Kondensasi,  

 Adveksi,  

 Presipitasi,  

 Overland flow,  

 Run Off (Aliran Permukaan),  

 Infiltrasi,  

 Interception,  

 Percolation,  

3. Perairan Laut 

Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang 

memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua 

atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudera. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudera. Terdapat empat 

Samudra yang menutupi planet Bumi, yaitu Pasifik (179,7 juta km2), Atlantik 

(93,4 juta km2), Hindia (74,9 juta km2), dan Arktik (13,1 juta km2). 

Umumnya perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam 

cukup tinggi (rata-rata 3,45%). Laut memiliki sumber daya alam yang 

melimpah dan sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan atau dikelola 

semuanya. Bumi memiliki lima samudera, yaitu Samudera Pasifik, Atlantik, 

Hindia, Antartika, dan Artik. Lautan di bumi memiliki luas kira-kira 

361.000.000 km2. Jadi lebih dari 70% luas permukaan bumi dengan 

kedalaman rata-rata 3.730 m. Ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut 

Oceanografi. Objek yang dipelajarinya, adalah mengenai keadaan fisik airnya, 

gerakannya, kedalamannya, kualitas airnya, pasang naik, pasang surut, dan 

lain-lain. 

a. Klasifikasi Laut 
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a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Zona kedalaman laut 

 

Berdasarkan proses terjadinya 

1) Laut transgesi; 2) Laut ingresi; 3) Laut regresi.  

b. Berdasarkan letaknya 

1)  Laut tepi; 2) Laut pertengahan; 3) Laut pedalaman. 

c. Berdasarkan kedalamannya 

1). Zona Litoral (pesisir);  2). Zona Neritik (laut dangkal);  3). Zona Batial 

(wilayah laut dalam);  4). Zona Abissal (wilayah laut sangat dalam), 5); 

Zona Hadal (wilayah laut yang paling dalam). 

 
2. Relief dasar laut 

a. Paparan Benua (Continental Shelf) 

b. Lereng Samudra (Continental Slope) 

c. Dasar Samudra (Ocean Floor) 

d. The Deep 

The deep adalah cekungan-cekungan yang sangat dalam di dasar 

samudra.  Pada umumnya, topografi the deep adalah berupa lubuk (basin) 

dan palung (trench dan trough).  
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Lubuk laut / Bekken / Basin bentukan dasar samudra berupa cekungan 

yang relatif hampir bulat, yang terjadi akibat pemerosotan muka Bumi 

karena adanya tenaga endogen.  

Palung adalah bentukan dasar samudra yang bentuknya menyerupai parit 

memanjang dan sangat dalam. Sebagian besar palung laut terletak pada 

pertemuan lempeng samudra dan benua (subduction zone).  

 
 Gambar 10. Penampang dasar laut 

Sumber: Grober science library planet earth 

Ambang adalah relief dasar laut berupa punggungan (bukit) yang 

memisahkan dua wilayah laut dangkal. 

Pematang tengah samudra (Mid Oceanic Ridge) adalah jalur 

punggungan yang bentuknya memanjang di sepanjang zone pemisahan 

dua buah lempeng samudra (zone divergensi).  

Submarine canyon adalah alur-alur ngarai yang terletak di kawasan 

paparan benua, yang dahulunya diperkirakan merupakan lembah sungai 

paparan tersebut masih berupa kawasan darat.  

Gunung Laut, adalah gunung yang dasarnya di dasar laut, baik yang 

puncaknya menjulang di atas permukaan laut atau tidak.  

Guyot merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam 

karena tererosi. 

 Atol adalah pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin yang 

besar.  
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Gambar 11. Relief dasar laut 2 

Sumber: Grober science library planet earth 

3. Gerakan Air Laut 

a.  Gelombang Laut 

Gelombang laut dapat didefinisikan sebagai suatu proses turun naiknya 

molekul-molekul air laut, membentuk puncak, dan lembah. 

 
 Gambar 12. Gelombang laut 

Sumber: Microsoft Enkarta 

 

Secara umum, gerak gelombang laut terbentuk karena adanya pengaruh 

angin, terutama berhubungan dengan hal-hal berikut. 

1) Kecepatan angin,  
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2) Lamanya angin bertiup,  

3)  Fetch, yaitu daerah yang terkena pengaruh gerakan angin.  

4)  Perbedaan kerapatan air laut dan udara.  

5)  Kedalaman laut.  

6)  Aktivitas Endogenik 

Berdasarkan gerakannya gelombang laut dapat dibedakan atas dua macam, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Gelombang yang tidak bergerak ke arah horizontal (mendatar) 

b. Gelombang yang airnya bergerak maju 

 

b.  Arus Laut 

Arus laut adalah gerakan massa air laut dari suatu wilayah ke wilayah 

lainnya. Gerakan massa air laut ini dapat secara mendatar berupa arus 

permukaan dan arus dasar, ataupun secara vertikal, dari lapisan bawah ke 

atas atau sebaliknya.  

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya arus laut antara lain sebagai 

berikut. 

1) Gerakan angin yang arahnya tetap sepanjang tahun, seperti: 

a) Angin Passat  

b) Angin Barat  

2) Perbedaan tinggi permukaan air laut. Arus yang terjadi akibat per 

bedaan tinggi permukaan laut dinamakan arus kompensasi atau arus 

pengisi.  

Arus kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu :. 

a) Arus kompensasi mendatar  

b) Arus kompensasi vertikal atau tegak,  

3)  Adanya rintangan pulau atau benua. 

4) Perbedaan suhu dan salinitas (kadar garam) air laut. Arus laut yang 

diakibatkan oleh perbedaan suhu dan kadar garam dinamakan arus 

thermohalin. 
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Arus yang terdapat di Indonesia, sebagai berikut : 

1) Arus laut angin muson 

2) Arus pengisi tegak atau konveksi 

3) Arus pasang surut                                  

 
Gambar 13.  Peta arus permukaan bumi 

 

Jenis Arus Laut dan Gerakannya di Tiga Samudra Besar Dunia 

1. Samudra Pasifik 

a. Sebelah utara khatulistiwa 

1)  Arus khatulistiwa utara;   2) Arus kurosio;   3) Arus Kalifornia 

b. Sebelah selatan khatulistiwa 

1) Arus khatulistiwa selatan;  2) Arus Australia Timur; 3) Arus angin 

barat;   4) Arus Humboldt atau arus peru 

2. Samudra Atlantik 

a. Sebelah utara khatulistiwa 
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1) Arus khatulistiwa utara;   2) Arus teluk atau gullfstrem Arus teluk;  3) 

Arus canari; 4) Arus labrador;   5) Arus tanah hijau atau arus greenland 

timur 

b. Sebelah selatan khatulistiwa 

1)  Arus khatulistiwa selatan;  2) Arus Brazilia;  3)  Arus angin barat 

3. Samudra Hindia 

a. Sebelah utara khatulistiwa 

1) Arus muson barat daya; 2) Arus muson timur laut 

b. Sebelah selatan khatulistiwa 

1) Arus khatulistiwa selatan; 2) Arus maskarena;  3) Arus angin barat 

 

c. Pasang Naik dan Pasang Surut 

Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik dan turunnya air laut 

secara beraturan waktunya (periodik), yaitu pada periode 24 jam 50 

menit di setiap tempat di bumi mengalami dua kali pasang naik dan dua 

kali pasang surut. Penyebab utama dari gejala alam ini adalah adanya gaya 

tarik (gravitasi) bulan dan matahari terhadap Bumi, namun yang lebih 

terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan karena jarak matahari dan 

Bumi sangat jauh.  

Ada dua macam pasang surut air laut, yaitu: 

a) Pasang purnama (Spring tide) yaitu pasang naik dan surut yang besar 

yang terjadi pada awal bulan dan pertengahan bulan (bulan purnama 

Pada 1 Hijriyah (bulan baru) dan 14 Hijriyah (bulan purnama). Pada 

saat inilah terjadi pasang-surut tertinggi di muka bumi yang dikenal 

dengan pasang purnama 
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Gambar 14. Pasang  Purnama dan Pasang Perbani 
Sumber: Microsoft Enkarta 

b) Pasang perbani (Neap tide), yaitu pasang naik dan surut terendah. Ini 

terjadi pada waktu bulan seperempat (tanggal 7 Hijriyah) dan tiga 

perempat (tanggal 21 Hijriyah), matahari dan bulan terletak pada 

posisi yang membentuk sudut siku-siku (90°) satu sama lain, gaya 

tarik matahari dan bulan terhadap Bumi saling berlawanan. 

Akibatnya, pada kedua tanggal tersebut gejala pasang-surut mencapai 

puncak terendah, yang dikenal dengan istilah pasang perbani. 

 

d. Kualitas Air Laut 

1)  Salinitas air laut 

Rasa asin air laut itu disebabkan oleh garam-garaman yang terkandung 

dalam air laut. Pada dasarnya air laut tersusun atas garam-garam utama 

sebagai berikut : 

a)  Natrium klorida (NaCl) (77,75%);   b) Magnesium klorida; (Mg Cl2) 

(10,89%);  c) Magnesium sulfat (Mg So4) (4,73%);  d)  Kalsium sulfat (Ca 

So4) (3,60%);  e) Kalium (K) (2,46%);   f)  Kalsium karbonat (Ca C03) 

(0,35%);  g)  Magnesium bromida (Mg Br) (0,21%);  h)  Unsur turunan lain 

(0,01%). 

Kadar garam air laut tidak sama di setiap daerah, sebab tergantung pada 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut: 
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1)  Besar kecilnya penguapan;  2)  Banyak sedikitnya curah hujan; 3)Banyak 

sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk;   4)  Banyak sedikitnya cairan es 

yang masuk ke dalam laut;  5) Arus laut 

Dengan adanya arus laut terjadi percampuran kandungan garam, sehingga 

kadar garamnya lebih merata.  

Rata-rata kadar garam air laut adalah 35%0 (atau 3,5%), hal itu berarti 

bahwa setiap 1.000 gram air laut mengandung garam-garaman sebanyak 35 

gram. 

Curah hujan yang tinggi dan banyaknya sungai-sungai yang bermuara ke laut 

menyebabkan tingkat keasinan laut di Indonesia tergolong rendah. 

2)  Suhu atau temperatur air laut 

Suhu air laut pada daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda. Suhu 

ditentukan oleh : 

1) letak lintang geografis suatu tempat; 2) besar kecilnya pemanasan 

matahari;  3) keadaan angin. 

3)  Warna Laut 

Warna air laut tergantung pada zat-zat yang terlarut dalam air laut baik 

organik maupun anorganik. Pada umumnya, laut berwarna biru, tetapi 

karena pengaruh zat-zat terlarut itulah warna laut dapat berbeda-beda.  

Berikut macam-macam warna air laut. 

1. Warna hijau, karena adanya lumpur yang diendapkan dekat pantai 

memantulkan warna hijau, karena adanya plankton yang banyak. 

2. Warna kuning, karena adanya lumpur kuning yang terdapat pada dasar 

laut. Misalnya, pengaruh endapan dari Sungai Kuning atau Sungai Hoang 

ho di Cina. 

3.  Warna ungu, karena adanya organisme yang mengeluarkan sinar fosfor, 

misalnya, di Laut Ambon. 

4. Warna biru, karena adanya sinar biru dari matahari (gelombang pendek) 

yang dipantulkan lebih banyak dari yang lain. 
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5. Warna merah, karena adanya ganggang laut (algen) yang sifatnya 

memantulkan warna merah dari sinar matahari misalnya, Laut Merah. 

6. Warna putih, karena permukaannya selalu tertutup es, misalnya, laut di 

daerah kutub. 

7. Warna hitam(sebelah utara Turki), karena adanya lumpur hitam di dasar 

laut. 

4) Organisme laut 

Organisme laut antara lain yaitu plankton, nekton, phytopankton, dan 

benthos.  

a. Plankton adalah gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan bersel 

satu, tidak dapat bergerak sendiri tetapi mengapung di permukaan atau 

dekat permukaan air laut.  

b. Phytoplankton adalah plankton jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup pada 

kedalaman tidak lebih dari 100 m, karena membutuhkan sinar matahari 

untuk proses fotosintesa.  

c. Nekton adalah gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang 

terutama binatang laut, misalnya ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain.  

d. Benthos adalah organisme laut yang hidupnya terikat pada dasar laut. Ada 

yang hidup merangkak pada dasar laut, misalnya cacing laut, tiram, remis, 

dan lain-lain. Ada yang menempel pada dasar laut, misalnya rumput laut, 

ganggang, dan bunga karang. 

e. Manfaat Laut bagi kehidupan 

a. Di Bidang Perikanan 

Di dalam laut terdapat berbagai jenis ikan yang jumlah sangat banyak.  

b. Di Bidang Pertanian Laut 



Unit Pembelajaran 

Dinamika Hidrosfer 

 
 255 

Di bidang pertanian laut khususnya untuk budidaya rumput laut. 

Manfaat dari rumput laut di antaranya, sebagai bahan pembuat agar-

agar dan bahan dasar kosmetika. 

c. Sumber Mineral 

1) Fosfat;    2)  Endapan metalik, seperti timah dan bauksit;  3)  Garam; 

4)  Bahan baku obat-obatan,. 

d. Tempat Olahraga dan Wisata Pemandangan laut yang indah. 

e. Sarana Transportasi 

f.  Pengatur Iklim 

g.  Alat Pertahanan dan Keamanan 

h.  Sumber Bahan Tambang 

j.  Wahana Konservasi Alam 

4.  Perairan Darat 

a. Perairan darat di permukaan 

1)  Sungai 

 Sungai dapat didefinisikan sebagai massa air tawar yang mengalir 

secara alamiah mulai dari sumber air sampai ke muara. Sumber air sungai 

umumnya berasal dari mata air yang keluar dari dalam tanah melalui celah-

celah atau retakan batuan. Selain dari resapan air hujan sumber air sungai 

dapat pula berupa pencairan es atau gletser. Adapun badan-badan air yang 

dapat berfungsi sebagai muara sungai antara lain laut, danau, atau sungai 

lain.  

Berdasarkan letaknya, sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut.  

a) Bagian Hulu,  

b) Bagian Tengah,  
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c) Bagian Hilir. 

Klasifikasi Sungai 

I.  Berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut. 

a.  Sungai Hujan;           b.  Sungai Gletser;       c.  Sungai Campuran. 

II. Dilihat dari kekekalan pengalirannya atau debet airnya, sungai dibedakan 

menjadi empat macam : 

a. Sungai Perennial / permanen;        b.  Sungai Periodik;    c.  Sungai 

Intermitten ( Musiman / episodik );   d.  Sungai Ephemeral ( Tidak 

Permanen ) 

II. Dilihat dari arah alirannya, sungai dibedakan menjadi lima macam : 

a.  Sungai Konsekuen  d.   Sungai Resekuen 

b.  Sungai Subsekuen  e.   Sungai Insekuen 

c.  Sungai Obsekuen 

Pola Aliran Sungai 

Pola aliran sungai dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 

a)  Jenis batuan;   b) Proses geologi;   c) Struktur batuan;  d)  Curah hujan 

Macam-macam pola aliran sungai 

1) Pola Aliran Radial (Menjari)  3) Pola Aliran Trelis  

a) Pola radial sentrifugal  4) Pola Aliran Rektanguler  

b) Pola radial sentripetal  5) Pola Aliran Anular  

2) Pola Aliran Dendritik 6) Pola Aliran Paralel    

 

Gambar 15. Bagan beberapa pola aliran sungai 
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2)  Daerah Aliran Sungai (DAS) / Drainage Area Riverbasin (DAR) 

 

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan daerah yang terbentuk dari 

kumpulan sungai dalam suatu sistem cekungan dengan aliran keluar atau 

muara tunggal. Pengertian lain, Daerah Aliran Sungai adalah wilayah 

tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai.  

Dilihat dari bentuknya, DAS ada yang membulat (DAS gemuk ) dan ada yang 

memanjang (DAS kurus). Bentuk DAS yang berbeda tersebut menyebabkan 

ciri-ciri hidrologi yang berbeda pula.  

DAS yang bentuknya memanjang, banjir lebih sulit terjadi dan DAS yang 

membulat, banjir lebih mudah terjadi. mengapa DAS yang membulat lebih 

mudah terjadi banjir jika dibandingkan dengan DAS yang memanjang? 

DAS dapat dibagi menjadi tiga daerah yaitu : 

1) daerah hulu sungai ( DAS Hulu ) 

2) daerah tengah sungai ( DAS Tengah ) 

3) daerah hilir sungai ( DAS Hilir ) 

 

3)  Danau 

Danau adalah suatu cekungan (basin) daratan di permukaan bumi yang 

digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Danau dapat dipandang 

sebagai tempat penampungan (reservoir) air tawar di darat pada ketinggian 

tertentu di atas permukaan laut yang bersumber dari mata air, air hujan, 

sungai, dan gletser. 

Pengaliran air danau dapat terjadi karena penguapan, perembesan ke dalam 

tanah, dan pengaliran air melalui sungai. 

Menurut proses terjadinya, danau dapat dibedakan menjadi : 

1)  Danau Tektonik 

2)  Danau Vulkanik 
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3)  Danau Tektonik Vulkanik,  

3)  Danau Karst 

4) Danau Glasial 

5)  Danau Tapal Kuda (oxbow lake) 

6)  Danau Bendungan Alami 

7)  Danau Buatan 

Berdasarkan jenis airnya, danau dapat dibedakan atas berikut. 

1) Danau Air Tawar 

2) Danau Air Asin 

 

4)  Rawa 

Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena 

sistem drainase (pelepasan air) yang jelek atau letaknya lebih rendah dari 

daerah sekelilingnya. Rawa-rawa biasanya ditumbuhi oleh vegetasi dan 

selalu berlumpur. Rawa-rawa di Indonesia terdapat di sekitar muara-muara 

sungai yang besar dan rapat, seperti di Pulau Sumatra bagian timur, 

Kalimantan sebelah barat, selatan, dan bagian timur, serta Papua sebelah 

barat dan selatan 

Sebagian rawa-rawa tersebut terpengaruh oleh pasang naik dan pasang surut 

air sungai terdekat sehingga air tidak begitu asam. Ada juga air rawa yang 

sama sekali tidak mengalir sehingga airnya sangat asam. Pada rawa-rawa 

yang airnya asam, tidak terdapat kehidupan binatang. 

Macam-macam rawa menurut keadaan reliefnya, yaitu sebagai berikut : 

1)  Rawa Dataran Rendah,  

2) Rawa Dataran Tinggi,  

3) Rawa Peralihan,  

Berdasarkan genangan airnya, rawa dibedakan atas berikut : 

1)  Rawa yang Airnya Selalu Tergenang ( airnya tak pernah berganti ) 

2)  Rawa yang Airnya Tidak Selalu Tergenang ( airnya selalu berganti ) 
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5) Gletser 

Terjadinya Gletser 

Gletser adalah massa besar es yang terbentuk dari penimbunan salju dan 

bergerak menuju ke bawah akibat gravitasi bumi, sambil menguap ataupun 

meleleh. Timbunan salju lama kelamaan menjadi sangat tebal, sehingga akan 

terbentuk lapisan es di atas permukaan bumi. Lapisan es yang tebal menjadi 

materi yang plastis dan mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar, 

sehingga es tersebut secara perlahan-lahan bergerak menyebar ke daerah 

yang lebih luas atau turun melalui lereng pegunungan. Massa es yang 

bergerak itulah yang disebut gletser. 

 

b. Perairan Darat di Bawah Permukaan ( Air di dalam tanah ) 

Air Tanah 

Air tanah merupakan air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan 

tanah. Dari keseluruhan air tawar yang ada di planet kita ini lebih dari 97% 

terdiri atas air tanah. Ia dapat ditemukan di bawah gurun yang sangat kering 

maupun di bawah tanah yang tertutup lapisan salju. 

Lapisan tanah kaitannya dengan kemampuan menyimpan dan meloloskan air 

dibedakan atas empat lapisan yaitu: 

1) Aquifer;  3) Aquifuge;  

2) Aquiclude;  4) Aquitard; 

Berdasarkan letaknya di dalam lapisan bawah permukaan, akuifer dapat 

dibedakan atas  

1) Akuifer bebas (Unconfined Aquifer).  

2) Akuifer terkekang (Confined Aquifer). 

Berdasarkan kemampuan tembus air, lapisan batuan atau pori-pori tanah 

dibedakan menjadi dua jenis. 
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a)  Lapisan kedap atau tidak tembus air (impermeable) 

b)  Lapisan tidak kedap atau tembus air (permeable) 

Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi dua : 

a)  Phreatis Water (Air Freatis) atau Air Tanah Dangkal. 

b)  Artesian Water (Air Artesis) atau Air Tanah Dalam. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik dinamika hidrosfer merupakan topik yang selalu muncul pada soal  

Ujian Nasional, termasuk tiga tahun terakhir. Berdasarkan analisis PAMER 

UN beberapa soal pada topik ini termasuk soal yang kurang berhasil dijawab 

oleh peserta didik. Pada sub 3 (Soal-soal UN/USBN) unit pembelajaran ini 

telah disajikan contoh-contoh soal UN tiga tahun terakhir. Berikut ini 

pembahasan soalnya. 

1. Soal Ujian Nasional Tahun 2016 

1) Angka 4 pada gambar siklus hidrologi adalah ….. dan proses yang terjadi  
…. 

 
A. Evaporasi, pembentukan awan di atmosfer 

B. Presipitasi, proses terjadinya curah hujan 

C. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air 

D. Evapotranspirasi, proses penguapan secara besar-besaran 

E. Transpirasi, proses penguapan air dari tumbuhan 

Kunci Jawaban : C 

Pembahasan :  

Soal tersebut termasuk kategori level kognitif C2 (Memahami), karena 

bukan hanya sekedar mengidentifikasi simbol pada bagan siklus hidrologi 

namun menuntut kemampuan menerangkan maksud dari proses yang 
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diidentifikasi. Sesuai skema siklus hidrologi pada soal, tanda nomor (4) 

menandai proses kondensasi, suatu proses perubahan uap air menjadi 

titik-titik air.  

Proses evaporasi, pembentukan awan di atmosfer ditandai dengan nomor 

(1); presipitasi, proses terjadinya curah hujan ditandai dengan nomor 

(5); evapotranspirasi, proses penguapan secara besar-besaran nomor (1) 

bersamaan dengan proses nomor (2);  sedangkan transpirasi, proses 

penguapan air dari tumbuhan ditandai dengan nomor (2). Jadi jawaban 

paling tepat adalah jawaban C.  

 

2) Pola aliran sungai yang ditunjukkan pada gambar adalah…. 

 
A. Pola dendritik 

B. Pola radial 

C. Pola trellis 

D. Pola annular 

E. Pola rectangular  

Kunci Jawaban : A 

   Pembahasan :  

Pada soal di atas  level kognitif yang sesuai adalah level C1 (Mengingat) 

dengan kompetensi mengingat. Peserta didik hanya diminta 

menyebutkan nama pola aliran sungai sesuai gambar yang disajikan.  

Pola aliran sungai yang ditunjukkan pada soal adalah pola denritik. Pola 

aliran sungai denritik merupakan pola aliran sungai yang tidak teratur, 

bertemunya induk dan anak sungai membentuk sudut yang beragam 
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(sudut lancip, siku-siku, dan sudut tumpul). Jawaban yang paling tepat 

adalah opsi jawaban A 

2.  Soal Ujian Nasional Tahun 2017 

1)   Pemanfaatan sungai yang memiliki volume air tetap, dalam, dan lebar 
serta masih tersedianya hutan sebagai cadangan air adalah untuk.... 

A. Persawahan pasang surut dan objek penelitian 

B. Tambak ikan bandeng dan sarana olahraga 

C. Pembangkit tenaga listrik dan peternakan 

D. Sarana transportasi dan sumber irigasi 

E. Pariwisata dan bahan baku industri 

Kunci Jawaban : D 

   Pembahasan :  

Soal di atas berada pada level kognitif C4 (menganalisis). Soal ini 

mengajak peserta didik menganalisis apa manfaat yang paling sesuai 

dengan karakteristik suatu sungai, yakni sungai yang memiliki volume air 

tetap, dalam, dan lebar serta masih tersedianya hutan sebagai cadangan 

air. Manfaat yang paling sesuai dengan karakteristik sungai tersebut 

adalah untuk sarana transportasi dan sumber irigasi. Sarana transportasi 

sungai membutuhkan volume air yang tetap tinggi, dasar sungai yang 

dalam agar alat transportasi tidak terdampar Jawaban yang paling tepat 

sesuai soal adalah jawaban D. 

2)  Manfaat pelestarian daerah aliran sungai yang utama di Indonesia 
adalah.... 

A. Penyedia sumber tenaga 

B. Penyedia sarana transportasi 

C.  Persediaan air selama kemarau 

D.  Penghasil sumber bahan makanan 

E.  Pendukung sarana industri 
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Kunci Jawaban : C 

   Pembahasan :  

Sama halnya dengan contoh soal 1, Soal nomor 2 di atas berada pada level 

kognitif C4 (menganalisis). Soal ini mengajak peserta didik menganalisis 

apa manfaat pelestarian daerah aliran sungai yang utama di Indonesia. 

Manfaat pelestarian DAS di Indonesia terutama adalah persediaan air 

pada musim kemarau. Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki dua 

musim, yakni penghujan dan kemarau. Mengantisipasi datangnya musim 

kemarau dengan curah hujan rendah tentunya memelihara cadangan air 

yang cukup pada suatu wilayah adalah dengan memempertahankan 

kelestarian kondisi DAS.  Jawaban yang paling tepat sesuai soal adalah 

jawaban C.   

 3)  Manfaat 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 dataran tinggi. 

Faktor-faktor potensial terjadi tsunami 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) 

 

 Kunci Jawaban : C 

   Pembahasan :  

Pada soal ini Level kognitif yang sesuai dengan soal di atas adalah C3 

(menerapkan). Pada soal tersebut peserta didik disajikan alternatif 

pilihan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tsunami, kemudian 

peserta didik dituntut memilih faktor-faktor yang potensial. IPK yang 
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paling sesuai diantara IPK yang telah dirumuskan ialah 3.7.15  

Menganalisis pemanfaatan perairan darat. 

3.  Soal Ujian Nasional Tahun 2018 

1)  Pemanfaatan laut zona lithoral adalah …. 

A. jalur pelayaran 

B. pariwisata pantai 

C. penangkapan ikan 

D. pembuangan limbah 

E. penambangan lepas pantai 

Kunci Jawaban : B 

   Pembahasan :  

Pada soal ini Level kognitif yang sesuai dengan soal di atas adalah C3 

(menentukan). Pada soal tersebut peserta didik disajikan konsep zona 

laut berdasarkan kedalamannya, namun tidak dituntut mengingat hal-hal 

yang berkenaan dengan zona laut tersebut melainkan menentukan 

manfaat yang sesui dengan zona laut tersebut.  

Zona laut lithoral (pesisir) disebut juga zona pasang surut karena wilayah 

ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada zona ini saat terjadi 

pasang naik pesisir tertutup oleh air laut, dan ketika air laut mengalami 

surut pesisir kering. Pemanfaatan yang paling tepat diantara opsi 

jawaban yang tersedia untuk zona ini ialah pariwisata pantai. Jawaban 

yang paling tepat adalah opsi jawaban B.  

2)  Morfologi daerah dengan kondisi pola aliran sungai seperti gambar 
adalah  …. 
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A. daerah patahan 

B. daerah cekungan 

C. penangkapan ikan kawasan kubah lava 

D. dataran rendah 

E. daerah lipatan 

Kunci Jawaban : D 

   Pembahasan :  

Pada soal ini Level kognitif yang sesuai dengan soal di atas adalah C2 

(Memahami). Pada soal tersebut peserta didik disajikan gambar pola 

aliran sungai, namun peserta didik dituntut mampu mengaitkan pola 

aliran sungai dengan karakteristik topografi yang sesuai.  

Sesuai gambar skema, pola alirannya adalah pola denritik. Pola aliran 

sungai yang ditunjukkan pada soal adalah pola denritik. Pola aliran sungai 

denritik merupakan pola aliran sungai yang tidak teratur, bertemunya 

induk dan anak sungai membentuk sudut yang beragam (sudut lancip, 

siku-siku, dan sudut tumpul). Pola aliran ini biasanya terdapat pada 

daerah dataran rendah atau dataran rendah pantai. Jawaban yang paling 

tepat adalah opsi jawaban D 

3) Angka 3 pada gambar siklus hidrologi berikut merupakan proses …. 
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A. kondensasi, perubahan uap air menjadi air 

B. evaporasi, pelepasan uap air dari tubuh air 

C. perkolasi, penyerapan air melalui pori-pori batuan 

D. infiltrasi, penyerapan air ke dalam permukaan tanah 

E. presipitasi, jatuhnya air atau es ke permukaan Bumi 

Kunci Jawaban : E 

   Pembahasan :  

Kompetensi pengetahuan soal di atas ialah level kognitif  C2 (Memahami), 

karena bukan hanya sekedar mengidentifikasi simbol pada bagan siklus 

hidrologi namun menuntut kemampuan menjelaskan maksud dari proses 

yang diidentifikasi.  

Sesuai skema siklus hidrologi pada soal, tanda nomor (3) menandai 

proses presipitasi, yakni semua proses tercurahnya air hujan dari 

atmosfer ke permukaan bumi. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban 

E.  

B. Pengembangan Soal HOTS 

Bagian ini akan memodelkan 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.  

 

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

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

kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dan 
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kreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik 

adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru 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. 

1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA  

Kelas   : X IPS 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 4. Kisi-kisi soal HOTS 

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 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

Perairan laut 
 

Biota laut Disajikan 
peta 
persebaran 
potensi ikan 
di Indonesia 
peserta didik 
mampu 
menganalisis 
faktor 
penyebab 
suatu wilayah 
memiliki 
potensi ikan 
terkecil 

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 

 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 
 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :   Agus Pratomo, S.Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  
3.7.1 
Menganalisis 
pemanfaatan 
biota laut 

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

 
 

Nomo
r Soal 

1 
 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Berikut ini adalah peta potensi ikan di perairan Indonesia  

 
Sumber : Kementerian Kelautan Perikanan, 2014  

  

Pada peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

perairan laut di Indonesia memiliki potensi ikan yang besar 

untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Laut Banda 

memiliki potensi ikan paling kecil. Faktor yang mempengaruhi 

kondisi tersebut ialah: 

a.  tidak dapat dipetakan karena tidak ada datanya 

b.  tergolong laut dalam, sehingga cadangan mikroplankton kecil 

c.  tidak ada nelayan di sekitar Laut Banda 

d.  tidak terdapat potensi ikan akibat overfishing 

e.  tidak boleh melakukan penangkapan ikan di Laut Banda 

LINGKUP 
MATERI 

Perairan laut 

 
MATERI 

Biota laut 

 Kunci 
Jawaban 

B 

 

INDIKATOR 
SOAL 
 
Disajikan peta 
persebaran 
potensi ikan di 
Indonesia 
peserta didik 
mampu 
menganalisis 
faktor penyebab 
suatu wilayah 
memiliki potensi 
ikan terkecil 
 
 

√   
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2. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : X 

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 
dinamika 
hidrosfer dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

Perairan 

darat 

 

Daerah Aliran 
Sungai 

Disajikan dua 
gambar DAS 
yang berbeda, 
peserta didik 
bisa memilih 
bentuk DAS 
yang 
berpotensi 
menimbulkan 
banjir  

2 L3 Uraian 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KARTU SOAL 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  X Bentuk Soal : Uraian 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :  Agus Pratomo, S. Pd 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku 
Sumber :  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.7 
Menganalisis 
dinamika 
hidrosfer 
dan 
dampaknya 
terhadap 
kehidupan 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Dilihat dari bentuknya, DAS ada yang membulat (DAS 

gemuk ) dan ada yang memanjang (DAS kurus). Bentuk DAS 

yang berbeda tersebut menyebabkan ciri-ciri hidrologi yang 

berbeda pula. Perhatikan gambar! 

 
Berdasarkan informasi di atas, maka: 

1) Deskripsikan karakteristik kedua macam DAS tersebut! 

1) Berikan analisis DAS yang manakah yang paling 

berpotensi menimbulkan banjir. 

2) Tulislah upaya konservasi yang sesuai dengan pola DAS 

masing-masing! 

LINGKUP 
MATERI 
Perairan 

darat 

 

 

MATERI 

Daerah Aliran 
Sungai 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan dua 
gambar DAS 
yang berbeda, 
peserta didik 
bisa memilih 
bentuk DAS 
yang 
berpotensi 
menimbulkan 
banjir 

 

√   
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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 Dinamika Hidrosfer ini di-breakdown dalam 

beberapa sub materi atau unit pembelajaran. Pada sub- materi atau unit 

pembelajaran Dinamika Hidrosfer 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 dengan memberikan tanda silang (X) pada kriteria yang menurut 

saudara tepat.  

Lembar Persepsi Pemahaman Unit 

No Aspek 
Kriteria 

1 2 3 4 

1. Memahami dengan baik semua indikator yang telah 
dikembangkan di unit ini. 

    

2 Mampu menghubungkan konten dengan fenomena 
kehidupan sehari-hari. 

    

3 Memhammi dengan baik bahwa aktivitas 
pembelajaran yang disusun dapat mengembangkan 
HOTS peserta didik. 

    

4 Memahami dengan baik tahapan urutan aktivitas 
pembelajaran yang disajikan. 

    

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 Memahami 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 penilaian dan melaksanakan 
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu membaca ulang unit ini dan 
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai Saudara 
memahaminya. 

70-79 :  Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten, cara 
membelajarkan, mengembangkan penilian 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 penilaian 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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PENDAHULUAN 

Unit “Biosfer” ini membahas tentang materi biosfer yang meliputi bioma, 

flora dan fauna, serta wilayah konservasi yang terintegrasi pada Kompetensi 

Dasar mata pelajaran Geografi SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi sebaran flora dan fauna di 

dunia dan Indonesia berdasarkan karakteristik ekosistem yang sudah ada 

pada Buku Siswa. Oleh karena itu, bahan ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk menyampaikan materi-materi di jenjang SMA IPS 

Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar Geografi SMA kelas 

XI, khususnya KD pengetahuan dan KD kerampilan yang saling berhubungan, 

indikator pencapaian kompetensi yang diuraikan menjadi IPK penunjang, IPK 

kunci dan IPK pengayaan. Aplikasi materi dalam dunia nyata yang dilengkapi 

dengan artikel dan contoh soal materi ujian nasional mata pelajaran Geografi. 

Contoh soal masing-masing berhubungan dengan materi, bertujuan untuk 

lebih menekankan bahwa unit pembelajar ini lebih diorientasikan pada hasil 

belajar peserta didik khususnya dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Unit ini juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik berbasis kecakapan abad 21. Aktivitas pembelajaran ini dirancang 

untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan. 

Kegiatan aktivitas pembelajaran dilengkapi pula dengan Lembar  Kerja 

Peserta Didik (LKPD). Untuk memberikan tambahan wawasan bagi guru dan 

peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi biosfer. 

Pada bagian akhir, contoh soal yang diuraikan pada bagian sebelumnya 

dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan dengan aktivitas dan bahan  

bacaan yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai pengembangan penilaian 

yang berbasis pada pembelajaran HOTS khusus bagi guru diberikan contoh 
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bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 

  



 Unit Pembelajaran 

Biosfer  

 
 285 

KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas XI 

dan dijabarkan dalam beberapa target kompetensi: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

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

1. Menganalisis persebaran flora 
dan fauna di Dunia 
berdasarkan karekteristik 
ekosistem 

2. Menganalisis persebaran flora 
dan fauna di Indonesia 
berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

XI 

4.2 Membuat peta 
persebaran flora dan 
fauna di Indonesia dan 
dunia yang dilengkapi 
gambar hewan dan 
tumbuhan endemik 

1. Merancang pembuatan peta 
persebaran flora dan fauna di 
Dunia 

2. Merancang pembuatan peta 
persebaran flora dan fauna di 
Indonesia 

XI 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Target Kompetensi Dasar 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

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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IPK Pendukung: 

3.2.1 Menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
sebaran flora  

3.2.2 Menjelaskan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
sebaran fauna 

3.2.3 Mengklasifikasi faktor-
faktor yang 
mempengaruhi sebaran 
flora 

3.2.4 Mengklasifikasi faktor-
faktor yang 
mempengaruhi sebaran 
fauna 

3.2.5 Mengidentifikasi sebaran 
flora di dunia 

3.2.6 Mengidentifikasi sebaran 
fauna di dunia 

3.2.7 Mengidentifikasi sebaran 
flora di Indonesia  

3.2.8 Mengidentifikasi sebaran 
fauna di Indonesia  

3.2.9 Mengidentifikasi 
penggolangan hutan di 
Indonesia 

3.2.10 Mendefinisikan 
pengertian konservasi  

3.2.11 Mengidentifikasi 
pemanfaatan flora di 
Indonesia  

3.2.12 Mengidentifikasi 
pemanfaatan fauna di 
Indonesia  

 

IPK Pendukung: 
4.2.1 Mengumpulkan data/informasi 

persebaran flora di dunia 
4.2.2 Mengumpulkan data persebaran 

fauna di dunia 
4.2.3 Menentukan gambar flora endemik 

untuk simbol peta 
4.2.4 Menentukan gambar fauna 

endemik untuk simbol petadst 

IPK Kunci: 
3.2.15 Menganalisis karakteristik 

bioma di dunia 
3.2.16 Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi sebaran 
flora di dunia 

3.2.17 Menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi sebaran 
fauna di dunia 

3.2.18 Menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi sebaran 

IPK Kunci: 
4.2.5 Membuat peta persebaran flora di 

Dunia dilengkapi dengan gambar  
4.2.6 Membuat peta persebaran fauna di 

Dunia dilengkapi dengan gambar 
4.2.7 Membuat peta persebaran flora di 

Indonesia dilengkapi dengan 
gambar 

4.2.8 Membuat peta persebaran fauna di 
Indonesia dilengkapi dengan 
gambar 
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flora di indonesia 
3.2.19 Menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi sebaran 
fauna di indonesia 

3.2.20 Menganalisis sebaran flora di 
dunia 

3.2.21 Menganalisis sebaran fauna 
di dunia 

3.2.22 Menganalisis sebaran flora di 
Indonesia 

3.2.23 Menganalisis sebaran fauna 
di Indonesia 

3.2.24 Menganalisis usaha 
konservasi di Indonesia 

3.2.25 Menganalisis masalah 
konservasi 

3.2.26 Menganalisis pemanfaatan 
flora di Indonesia sebagai 
sumber daya alam 

3.2.27 Menganalisis pemanfaatan 
fauna di Indonesia sebagai 
sumber daya alam 

IPK Pengayaan: 
3.2.28 Menentukan wilayah 

konservasi 
3.2.29 Menentukan upaya 

mengatasi masalah 
konservasi  

3.2.30 Merancang konservasi di 
lingkungan sekitar 

IPK Pengayaan: 
4.2.9 Mempresentasikan peta 

persebaran fauna di Indonesia 
dilengkapi dengan gambar 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Flora dan Fauna Di Dunia 

Persebaran flora dan fauna yang ada dipermukaan bumi sangat 

bervariasi, flora dan fauna yang ada di setiap wilayah satu belum tentu 

ada pada wilayah lainnya, hal ini disebabkan pula oleh faktor – fakor 

yang memengaruhi persebaran flora dan fauna antara faktor iklim, 

edafik, fisiografi dan biotik. Persebaran flora dan fauna yang tidak 

beragam disetiap wilayah menunjukkan keragaman variasi dari 

sebaran flora dan fauna, bahwa kekayaan alam tidak hanya dari 

sumber daya alamnya saja tetapi juga dari sebaran dan jumlah flora 

dan fauna. Namun sebaran flora dan fauna tersebut saat ini banyak 

yang sudah menjadi masalah, mulai dari banyaknya flora dan fauna 

yang sudah punah, tempat tinggal yang di eksploitasi dan perburuan 

oleh manusia. Sebagai contoh digambarkan pada artikel ini. 

 

Puluhan Ribu Flora dan Fauna Terancam Punah 

 

Gambar 1. Singa Afrika 
Sumber:https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150624083115-134-

62000/puluhan-ribu-flora-dan-fauna-terancam-punah/ 
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https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150624083115-134-

62000/puluhan-ribu-flora-dan-fauna-terancam-punah/ 

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah riset yang diluncurkan oleh berbagai 

negara menunjukkan bahwa jumlah flora dan fauna yang terancam punah 

meningkat pada 2015, dengan berbagai variasi spesies mulai dari singa di 

Afrika Barat hingga bunga anggrek di Asia.   

Riset bernama Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah ini didukung oleh 

berbagai negara, ilmuwan dan pemerhati lingkungan. Riset ini menunjukkan 

bahwa pada 2015 ini, daftar spesies yang terancam punah terus meningkat 

mencapai 22.784 spesies. Angka ini merupakan sepertiga dari jumlah seluruh 

hewan dan tumbuhan yang diteliti.  

Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dari jumlah spesies flora 

dan fauna yang terancam punah pada tahun lalu, yaitu sebanyak 22.413 

spesies 

Menurut daftar yang disusun oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi 

Alam, atau IUCN, hilangnya habitat untuk hewan dan tumbuhan, melalui 

pembukaan hutan untuk lahan pertanian, kota atau jalan, disinyalir menjadi 

penyebab utama meningkatnya spesies yang terancam punah.   

Singa Afrika kini termasuk dalam daftar yang "rentan" punah dalam riset ini, 

terbantu oleh upaya konservasi singa di Afrika bagian selatan. 

Namun, singa di Afrika Barat yang terdaftar dalam kategori yang lebih parah, 

yaitu "kritis terancam punah", karena hilangnya habitat dan penurunan 

dalam siklus pemangsaan, yang disebabkan oleh perburuan manusia.  

"Berkurangnya habitat singa dengan cepat di Afrika Timur, yang sebelumnya 

menjadi habitat besar untuk singa, terutama karena konflik manusia-singa 

dan penurunan dalam siklus pemangsaan," bunyi riset tersebut, dikutip dari 

Reuters, Selasa (23/6).  

Selain itu, perdagangan tulang dan bagian tubuh singa lainnya untuk obat-

obatan tradisional disinyalir menjadi sebuah ancaman yang membahayakan 

hewan ini. 
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Pada 2011, hampir 200 negara sepakat untuk berupaya mencegah 

kepunahan spesies yang diketahui, yang diprediksi akan terjadi pada 2020. 

Hingga 2015, belum ada spesies yang dinyatakan punah, meskipun kondisi 

mereka semakin mengkhawatirkan.  

"Keadaan saat tidak sejalan dengan tujuan kita pada 2020 mendatang," kata 

Craig Hilton-Taylor, kepala satuan Daftar Merah IUCN.  

Meski demikian, beberapa upaya konservasi menunjukkan keberhasilan, 

seperti konservasi lynx Iberia, yang jumlahnya meningkat menjadi 156 

spesies dewasa pada 2012. Angka ini meningkat dari 52 spesies pada dekade 

sebelumnya. 

Hilton-Taylor menyatakan beberapa spesies yang bernilai ekonomis kini 

terancam punah. 

Daftar mengatakan bahwa hampir 84 spesies anggrek tropis Asia, bunga hias 

yang bernilai tinggi, kini dalam keadaan terancam punah, terutama karena 

perburuan dan hilangnya habitat. 

Sembilan dari 17 spesies dari keluarga tanaman teh juga terancam karena 

mereka digunakan untuk membuat teh dan obat-obatan, atau sebagai 

tanaman hias dan kayu bakar. 

"Hilangnya tanaman ini akan mengurangi keragaman genetik teh," kata 

Hilton-Taylor. Tanaman ini berpotensi sebagai spesies pengganti untuk 

spesies yang digunakan dalam produksi teh saat ini, jika kondisi lingkungan 

berubah di masa depan 

 

 

B. Dampak Perubahan Penggunaan Lahan 

Aktivitas manusia pada berbagai bidang membutuhkan berbagai sumber 

daya, sebagai akibatnya sumber daya alam khususnya hutan banyak 

dieksploitasi. Cuplikan artikel dibawah menggambarkan aktivitas eksploitasi 

pada hutan. 
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http://leuserconservation.org/leuser-hutan-terakhir-dan-terbaik-di-aceh-yang-
terancam-hilang/ 
Di masa lalu, konflik separatis GAM mencegah perusahaan perkebunan dan 
pertambangan masuk ke kawasan ekosistem Leuser. Namun sejak perjanjian 
damai 2005, pembangunan memberi tekanan besar pada hutan dengan 
ekosistem yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati ini. 
 

 
Gambar 2. Hutan Leuser 

 

Di Aceh Selatan seorang petani sawit dan jagung yang sedang mengumpulkan 
buah sawit untuk dijual ke perusahaan sawit, ladang yang digunakan tadinya 
hutan dan lahan sekitarnya perbukitan yang tertutup pohon. Sekitar satu 
dekade yang lalu, penebangan pohon besar-besaran terjadi karena 
masyarakat membutuhkan uang sehingga mereka mengubah lahan tersebut 
menjadi lahan kebun kelapa sawit. 
 “Hanya itu yang bisa dilakukan penduduk setempat.” 
Daerah yang ditanami oleh Lahmudin dan penduduk desa lainnya adalah 
bagian dari ekosistem Leuser, hamparan hutan hujan seluas 2,6 juta hektar 
yang menjadi tempat terakhir di planet ini di mana gajah, harimau, badak, 
dan orang utan Sumatera berkeliaran di satu tempat.  
 

 
Gambar 3. Hutan Leuser 
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Konflik manusia dan satwa 

Lebih dari 80.000 hektar hutan primer di Leuser telah ditebang antara tahun 

2008 dan 2013 dan hingga sekarang mencapai 110.000 hektar – yang berarti 

hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi seluas hampir dua kali negara 

Singapura hilang. 

 
Gambar 4. Peta deforestasi di Leuser (ditunjukkan dengan warna merah). 

 
Akibatnya, habitat satwa liar yang berharga di Leuser menyempit, dan 
semakin banyak hewan yang tersesat ke lahan perkebunan atau tempat 
tinggal warga. 
Terkadang, masyarakat setempat menemukan solusi inovatif sehingga 
mereka dapat hidup berdampingan dengan satwa liar. 
Di Kabupaten Bener Meriah di Aceh yang berbatasan dengan kawasan 
ekosistem Leuser, kawanan gajah kerap menginjak-injak tanaman di ladang 
warga. 

 
Gambar 5. Gajah Sumatra di Kabupaten Bener Meriah 

kerap menginja-injak tanaman masyarakat 

 

Gajah tidak makan serai wangi dan tanaman ini laku untuk diekspor. Serai 
wangi biasa diolah untuk pewangi dan obat-obatan. Seorang asisten mahout 
(pawang) yang bertugas menjauhkan gajah dari manusia – dan manusia dari 
gajah – menjelaskan bahwa penduduk setempat sangat peduli dengan gajah. 
Namun tak semua orang dapat menemukan solusi seperti ini. 

https://www.mongabay.co.id/2015/03/27/memprihatikan-dalam-lima-tahun-deforestasi-ekosistem-leuser-bertambah-dua-kali-lipat/
https://www.mongabay.co.id/2015/03/27/memprihatikan-dalam-lima-tahun-deforestasi-ekosistem-leuser-bertambah-dua-kali-lipat/
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Gambar 6. Peta jalanan di Leuser (garis kuning) dan perkebunan kelpa sawit milik 
perusahaan (area orange) 

 

Di Singkil, di selatan Bener Meriah, dimana sebagian besar lahan telah beralih 
fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, satu orang utan ditemukan 
terperangkap dalam sebuah rumpun kecil kelapa sawit di sebuah ladang 
warga. 
Ladang itu dan yang lainnya telah membuat habitat orang utan 
terfragmentasi sehingga membatasi persediaan makanan orang utan. 
Setelah aksi penyelamatan yang dramatis, orang utan berusia 15 tahun itu 
ditemukan terluka akibat tembakan senapan angin. 
 

 
Gambar 7. Bayi orang utan yang menjadi sasaran pemburu 

 
Seorang petugas penyelamat orangutan di OIC (Orangutan Information 
Centre), mengatakan bahwa orang utan berkeliaran di kebun petani dan 
merusak hasil panen mereka berupa pinang, kelapa dan kelapa sawit. 
Masyarakat merasa orang utan itu adalah sebuah masalah, sehingga 
perburuan hewan langka semakin meningkat.  
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Berdasarkan artikel diatas, persebaran flora dan fauna yang ada semakin 

menunjukkan adanya perubahan pada habitatnya, sehingga fauna yang 

habitatnya terganggu akan memunculkan masalah baru terhadap manusia. 

Ekploitasi yang dilakukan besar-besaran pada hutan sangat berdampak 

negatif terhadap lingkungan, flora dan fauna. Ekploitasi tersebut 

menyebabkan punahnya ekosistem dan persebaran flora dan fauna. Fauna 

yang tidak memiliki tempat tinggal lagi akan merusak lahan pertanian dan 

pemukiman masyarakat yang ada di sekitar habitat tinggalnya. Perubahan 

penggunaan lahan yang dilakukan dapat juga mengakibatkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan persebaran flora dan fauna.  
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal-soal UN 

Berikut ini contoh soal- soal UN topik biosfer pada Kompetensi Dasar 3.2 

Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan 

karakteristik ekosistem. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai 

sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-

soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal 

yang sejenis pada topik biosfer. 

B. Contoh Soal UN Tahun 2015/2016 

No Soal 

1. Daerah angka 3 seperti gambar merupakan wilayah persebaran 

hewan .... 

 

A. muskox,harimau, dan tapir 
B. tapir, harimau, dan muskox 
C. kukang, tapir, dan trenggiling 
D. merak, kalkun, dan harimau 
E. tapir, harimau, dan merak 
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Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 
: 

3.2.8 Mengidentifikasi sebaran fauna di dunia 

Diketahui : Peta dunia 

Ditanyakan : Persebaran hewan 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Persebaran fauna di dunia 

 

No Soal 

2. Jenis fauna Indonesia: 

(1) anoa; 
(2) bekantan; 
(3) komodo; 
(4) babi rusa; 
(5) gajah. 

Fauna endemik Indonesia Tengah (peralihan) terdapat pada angka 

.... 

A. (1), (2), dan (4) 
B. (1), (2), dan (5) 
C. (1), (3), dan (4) 
D. (2), (3), dan (5) 
E. (3), (4), dan (5) 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 
: 

3.2.10 Mengidentifikasi sebaran fauna di Indonesia 

Diketahui : Jenis fauna di Indonesia 

Ditanyakan : Fauna endemik Indonesia Tengah 

Materi yang 

dibutuhkan 

 

: 

Persebaran fauna di Indonesia 
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No Soal 

3. Sebaran hutan Indonesia dari barat ke timur adalah .... 

A. Sabana tropik – hutan hujan tropik – hutan musim 
B. Sabana tropik – hutan musim – hutan hujan tropik 
C. Hutan musim – sabana tropik – hutan hujan tropik 
D. Hutan hujan tropik – hutan musim – sabana tropik 
E. Hutan hujan tropik – sabana tropik – hutan musim 

 
Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian 
: 

3.2.11 Mengidentifikasi penggolongan hutan di 
Indonesia 

Diketahui : Penggolongan hutan 

Ditanyakan : Persebaran hutan Indonesia dari barat ke timur 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Penggolongan hutan 

C. Contoh soal UN tahun 2017/2018 

No Soal 

4. Jenis hewan: 

(1) Beruang madu; 
(2) Badak; 
(3) Bekantan; 
(4) Tarsius; 
(5) Walaby. 

Hewan endemik yang terdapat di wilayah Indoneia bagian barat 

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) 
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Identifikasi 

Level Kognitif : L1 

Indikator yang 

bersesuaian : 

3.2.10 Mengidentifikasi hewan wilayah tertentu di 

Indonesia 

Diketahui : Jenis hewan 

Ditanyakan : Hewan endemik Indonesia bagian barat 

Materi yang 

dibutuhkan : 
Persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia 
dan dunia 
Konservasi 

 

No Soal 

5. Wilayah tanda X pada gambar terletak Taman Nasional ... dan 

berfungsi melindungi .... 

  

A. Way kambas, gajah 
B. Gunung leuser, tapir 
C. Bukit barisan, banteng 
D. Way kambas, beruang madu 
E. Bukit barisan, beruang sumatera 

 
Identifikasi 

Level Kognitif : L2 

Indikator yang : 3.2.28 Menentukan wilayah konservasi 
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bersesuaian 

Diketahui : Gambar suatu wilayah 

Ditanyakan : Wilayah konservasi dan fungsinya 

Materi yang 

dibutuhkan 
: 

Wilayah konservasi 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Bahan pembelajaran yang diuraikan disini merupakan contoh panduan 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh Saudara ketika akan 

membelajarkan flora dan fauna. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan 

prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas 

pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan , dan bahan 

bacaannya. 

Aktivitas pembelajaran terdiri dari 3 aktivitas pembelajaran. Pada unit ini 

peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang 

dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). Dengan melaksanakan 

serangkaian aktivitas pembelajaran di bawah ini diharapkan peserta didik 

dapat menganalisis “sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia 

berdasarkan karakteristik ekosistem”. 

Aktivitas 1 

Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari keberadaan flora dan 

fauna. Tentunya sebagai manusia, kita harus melestarikan dan 

memanfaatkan flora dan fauna secara bijak. Oleh karena itu sangat penting 

bagi kita untuk menganalisis sebaran flora dan fauna berdasarkan 

karakteristik yang akan dibahas pada aktivitas pembelajaran. 

Pada aktivitas pembelajaran 1 ini peserta didik diminta untuk 

mengidentifikasi karakteristik bioma, menganalisis flora dan fauna dunia. 

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator:  

3.2.2 Mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia 



 Unit Pembelajaran 

Biosfer  

 
 301 

3.2.7 Mengidentifikasi sebaran flora di dunia 

3.2.8 Mengidentifikasi sebaran fauna di dunia 

3.2.15 Menganalisis karakteristik bioma di dunia 

4.2.1 Mengumpulkan data/informasi persebaran flora di dunia 

4.2.2 Mengumpulkan data persebaran fauna di dunia 

4.2.5 Membuat peta persebaran flora di Dunia dilengkapi dengan gambar  

4.2.6 Membuat peta persebaran fauna di Dunia dilengkapi dengan gambar 

 

Tujuan aktivitas pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas diharapkan peserta didik mampu: 

Mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia,persebaran flora dan fauna di 

dunia. 

 

Estimasi waktu: 2 X 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

4. kertas A4 

5. penggaris 

6. pensil warna 

7. peta persebaran dunia atau peta persebaran bioma  

 

Pada aktivitas 1 peserta didik akan berdiskusi untuk membahas persebaran 

bioma, sebaran flora dan fauna di dunia, sesuai dengan petunjuk dan langkah 

sebagai berikut:  

Langkah kegiatan: 

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

pengertian bioma. 

2. Peserta didik diminta untuk mengamati peta sebaran bioma. 
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3. Peserta didik menyimak penjelasan saudara tentang sebaran bioma 

4. Saudara menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan peserta didik 

5. Saudara membentuk kelompok beranggotakan 4-5 orang (disesuaikan 

jumlah peserta didik) 

6. Saudara membagikan LKPD 1. identifikasi persebaran bioma di dunia 

kepada peserta didik dan LKPD 2. Membuat peta persebaran bioma di 

dunia 

7. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi dari 

beberapa referensi/ sumber mengenai identifikasi sebaran bioma di 

dunia, peserta didik menulis hasil informasi tersebut pada LKPD 1.  

8. Saudara memfasilitasi peserta didik menempelkan hasil diskusi untuk 

kegiatan window shopping 

9. Pilihlah 1 orang penjaga/ pemandu yang bertugas menjelaskan atau 

menjawab pertanyan dari kelompok lain saat berkunjung mengamati 

jawaban kelompok 

10. Pilihlah 1 orang untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusi di kelas 

11. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi dari 

beberapa referensi/ sumber mengenai peta sebaran bioma di dunia dan 

menyelesaikan LKPD 2. 

12. Memfasilitasi peserta didik untuk curah pendapat dengan kelompok lain 

melalui window shooping  

13. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan. 

14. Bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi pelajaran. 
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Aktivitas 2 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perbedaan sebaran flora 

dan fauna di Indonesia. Sebagai contoh sebaran flora dan fauna yang berada 

di wilayah Indonesia Timur berbeda dengan sebaran flora dan fauna di 

Indonesia Barat.  

 Keterampilan dalam menganalisis harus dilatih untuk peserta didik karena 

merupakan bahagian dari keterampilan proses. Keterampilan tersebut dapat 

dikembangkan melalui latihan-latihan menemukan atau menganalisis 

sebaran flora dan fauna. Pada aktivitas pembelajaran pertemuan ke-2 ini 

saudara akan berlatih untuk menganalisis sebaran flora dan fauna di 

Indonesia sehingga diharapkan dengan aktivitas yang dilakukan saudara 

dapat menentukan wilayah persebarannya.  

Aktivitas pembelajaran ini akan mencapai indikator:  

3.2.13 Mengidentifikasi sebaran flora di Indonesia 

3.2.14 Mengidentifikasi sebaran fauna di Indonesia 

3.2.15 Mengidentifikasi penggolangan hutan di Indonesia 

3.2.22 Menganalisis sebaran flora di Indonesia 

3.2.23 Menganalisis sebaran fauna di Indonesia  

4.2.7 Membuat peta persebaran flora di Indonesia dilengkapi dengan 

gambar 

4.2.8 Membuat peta persebaran fauna di Indonesia dilengkapi dengan 

gambar 

 

Estimasi waktu: 2 X 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD  
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4. kertas A4,  

5. penggaris, 

6. pensil warna,  

7. gambar flora dan fauna 

8. peta sebaran flora dan fauna di Indonesia 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta didik mampu: 

Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia serta membuat peta 

persebarannya 

 

Langkah kegiatan: 

1. Saudara menyajikan gambar dan atau peta sebaran flora dan fauna dan 

melakukan brainstorming dengan peserta didik tentang persebaran flora 

dan fauna di Indonesia 

2. Bertanya jawab dengan peserta didik tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan perbedaan persebaran flora dan fauna 

3. Saudara memberikan penjelasan tentang langkah kerja pada aktivitas 

yang akan dilakukan 

4. Saudara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang 

5. Saudara  membagikan LKPD 3. Persebaran flora di Indonesia. 

6. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data tentang 

persebaran flora di Indonesia dari berbagai sumber 

7. Saudara membagikan LKPD 4. Persebaran fauna di Indonesia 

8. Memfasilitasi peserta didik mengamati gambar fauna di Indonesia 

9. Memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data tambahan 

tentang persebaran fauna di Indonesia dari berbagai sumber 

10. Meminta peserta didik secara acak untuk mempresentasikan hasil 

diskusi pada LKPD 3.  dan LKPD 4. Meminta kelompok lainnya untuk 

menanggapi 
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11. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan 

12. Bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi pelajaran. 
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Aktivitas 3 

Wilayah konservasi sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup flora dan 

fauna yang hampir punah, dengan adanya wilayah konservasi diharapkan 

flora dan fauna endemik satu wilayah masih dapat dilestarikan. 

Aktivitas pembelajaran pada pertemuan ini akan mencapai indikator: 

3.2.12 Mendefinisikan pengertian konservasi  

3.2.24 Menganalisis usaha konservasi di Indonesia 

3.2.25 Menganalisis masalah konservasi 

3.2.28 Menentukan wilayah konservasi 

4.2.9 Mengkreasi peta konservasi flora dan fauna 

 

Estimasi waktu: 2 X 45’ 

Bahan dan alat: 

1. LCD Proyektor 

2. Bahan Tayang (Powerpoint) 

3. LKPD 

4. Gambar flora dan fauna di Indonesia 

5. Peta sebaran flora dan fauna di Indonesia 

6. Peta wilayah konservasi di Indonesia 

 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas, diharapkan peserta mampu: 

Menganalisis permasalahan konservasi dan usaha konservasi yang ada di 

Inonesia serta analisis flora dan fauna di wilayah konservasi. 

 

Langkah kegiatan: 

1. Saudara menyajikan gambar dan atau peta wilayah konservasi di 

Indonesia melakukan brainstorming dengan peserta didik tentang 

pengertian konservasi 
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2. Bertanya jawab dengan peserta didik tentang manfaat wilayah 

konservasi 

3. Saudara memberikan penjelasan tentang langkah kerja pada aktivitas 

yang akan dilakukan 

4. Saudara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang 

5. Saudara  membagikan LKPD 5. Wilayah konservasi Indonesia 

6. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk mencari informasi/data 

tentang wilayah konservasi yang ada di Indonesia dari berbagai sumber 

7. Memilih peserta didik secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi 

LKPD 5 melalui diskusi kelas, meminta kelompok lainn untuk 

menanggapi 

8. Saudara memfasilitasi peserta didik untuk merancang/mengkreasi peta 

wilayah konservasi di Indonesia (boleh memilih wilayah yang terdekat 

dengan wilayah saudara dan melengkapi flora dan fauna yang ada pada 

wilayah konservasi tersebut dengan gambar) 

9. Bersama peserta didik saudara melakukan refleksi tentang aktivitas yang 

telah dilakukan 

10. Bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi pelajaran. 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

Berikut ini ada enam buah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang 

digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Mengidentifikasi 

karakteristik sebaran Bioma di Dunia, 2) LKPD2; peta sebaran flora dan 

fauna di dunia; 3) LKPD 3. Identifikasi sebaran flora di Indonesia; 4) LKPD 4. 

Identifikasi sebaran fauna di Indonesia; 5) LKPD 5. Menentukan wilayah 

konservasi. 

 

 

 

 

1. Judul  : Sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia   
berdasarkan karakteristik ekosistem 

 
2. Tujuan : Setelah melakukan aktivitas melalui diskusi dan 

penugasan diharapkan peserta didik mampu: 
   Menganalasis sebaran, karakteristik bioma, 

identifkasi flora dan fauna dunia dan Indonesia 
serta menganalisis upaya konservasi. 

 
 

3. Identitas Mata 
Pelajaran 

: Geografi/ XI 

4. Petunjuk Kerja 
 

a. Buka dan kajilah sebaran flora dan fauna di 
Indonesia dan Dunia yang di berikan oleh 
guru 

b. Hasil kajian kelompok ditulis pada kolom 
dibawah 

c. Carilah informasi dari buku bacaan, internet 
dan sumber lainnya 

d. Apabila kelompok anda menemui 
kendala/permasalahan dalam menyelesaikan 
tugas, konsultasi kepada guru. 
 

5. Form kegiatan  
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 1. Mengidentifikasi Karakteristik Bioma di Dunia 

Tabel 1. Identifikasi Bioma di Dunia 

No  Bioma Ciri-ciri Sebaran Flora Fauna  

1. Hutan hujan tropis     

2. Hutan gugur     

3. Hutan taiga     

4. Sabana     

5. Stepa     

6. Gurun     

7. Tundra      

 

 

 

2. Membuat Peta Persebaran Bioma di Dunia 

Membuat peta sebaran bioma di dunia dan dilengkapi dengan gambar. Tema 

bioma berdasarkan tema yang telah dibahas pada kelompok heterogen. 

Pembuatan peta menggunakan kertas berukuran HVS dan disusun dengn 

rapi dan diberi warna. Beri penjelasan mengapa sebaran bioma bisa terjadi 

dan berada di wilayah tertentu saja. Tema yang telah ditentukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Bioma Hutan Tropis 

b. Bioma Hutan Gugur 

c. Bioma Hutan Taiga 

d. Bioma Sabana 

e. Bioma Stepa 

f. Bioma Gurun Pasir 

g. Bioma Tundra 

Sajikan peta dengan informasi secara jelas, lengkap dan menarik. 
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3. Persebaran Flora di Indonesia 

1. Identifikasi jenis persebaran flora  

 
2. Buatlah peta dan carilah gambar sesuai dengan pembagian wilayah flora 

dan fauna Indonesia, yaitu: 
a) Flora bagian barat 
b) Flora bagian tengah 
c) Flora bagian timur 

 
3. Lengkapi informasi peta sehingga menjadi peta yang sesuai dengan 

kaidah kartografis 
 

4. Sajikan peta dengan informasi secara jelas, lengkap dan menarik. 
 
 
 
 

No. 
 

Identifikasi Sebaran Flora 
Barat Tengah Timur 

1.    
2.    
Dst.    

4. Persebaran Fauna di Indonesia 

1. Identifikasi jenis persebaran fauna  

 
2. Buatlah peta dan carilah gambar sesuai dengan pembagian wilayah flora 

dan fauna Indonesia, yaitu: 
a) Fauna bagian barat 
b) Fauna bagian tengah 
c) Fauna bagian timur 

 
3. Lengkapi informasi peta sehingga menjadi peta yang sesuai dengan 

kaidah kartografis 
 
4. Sajikan peta dengan informasi secara jelas, lengkap dan menarik. 

No. 
 

Identifikasi Sebaran Fauna 
Barat Tengah Timur 

1.    
2.    
Dst.    
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5. Wilayah Konservasi 

Analisislah wilayah konservasi oleh pemerintah bersama 

masyarakat/lembaga yang ada di Indonesia untuk dijaga keberadaan 

berdasarkan berbagai sumber buku/internet. 

 

1. Istilah konservasi dan pengertiannya 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. Permasalahan yang dihadapi wilayah konservasi 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. Usaha menghadapi permasalahan wilayah konservasi 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Tabel: Analisis wilayah konservasi 

No  Jenis 

Flora/fauna 

Bentuk/metode 

konservasi 

pembiayaan Penanggung 

jawab pelaksana 

1.     

2.     

Dst.     
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C. Bahan Bacaan 

1. Karakteristik Bioma Dunia 

 

Gambar 8. Peta sebaran bioma 
Sumber: http://www.smartgeografi.com/2017/09/pengertian-bioma.html 

Berbagai jenis-jenis flora dan fauna tersebar di seluruh permukaan bumi, 

pesebaran ini dapat dipelajari melalui suatu sistem yang disebut dengan 

bioma.  

 

Bioma terdiri atas sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu 

lokasi geografis tertentu. Ciri-ciri bioma adalah: 

1. Terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, 

dan organisme yang hidup di suatu daerah  
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2. Komunitas klimaks (kumpulan macam-macam populasi) sebagai 

penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang 

mendominasi 

3. Komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang 

mengganggu dalam kestabilan komunitas 

4. dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. 

5. Penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi 

vegetasinya. 

Adanya variasi bioma di permukaan bumi disebabkan oleh adanya variasi 

iklim. Pola iklim dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk ke 

permukaan bumi. Bioma-bioma di permukaan bumi dapat dibedakan 

menjadi 7 kelompok, yaitu: 

1. Bioma Hutan Hujan Tropis (Tropical Rain forest) 

Hutan hujan tropis merupakan bioma paling kompleks, jumlah dan 

vegetasinya sangat banyak serta bervariasi. Keadaan ini disebabkan iklim 

mikro yang sangat sesuai bagi kehidupan berbagai jenis tumbuhan. Hutan 

hujan tropis dicirikan dengan musim hujan yang panjang, suhu udara, dan 

kelembaban udara tinggi.  

Jenis vegetasi yang tumbuh dalam hutan hujan tropis diantaranya 

Dipterocarpaceae, Pometia ssp., Aracaceae (palem), Mangifera spp, dan 

Rafflesia spp. Jenis vegetasi yang khas yaitu epifit (tumbuhan yang 

menempael pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon 

tersebut) dan liana (tumbuhan merambat, contohnya rotan). Spesies 

utama fauna yang dapat ditemukan adalah mamalia, reptil, amfibi, dan 

berbagai jenis burung. Serangga merupakan kelompok paling besar yang 

hidup di hutan hujan tropis, misalnya kupu-kupu yang berwarna-warni, 

nyamuk, dan koloni semut. Hutan hujan tropis di Amazon merupakan 

kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan tropis terluas 
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kedua terdapat di Asia Tenggara, sedangkan yang paling sempit berada di 

Benua Afrika. Setiap 1 hektar terdapat 40-100 spesies yang berbeda. 

 
Gambar 9. Hutan hujan tropis 

Sumber: https://geographyeducation.files.wordpress.com 
/2011/05/hutan-hujan-tropis.jpg 

 

2. Bioma Hutan Gugur (Deciduous Forest) 

Hutan gugur dapat ditemukan di bagian timur Amerika utara, Eropa 

Tengah, barat daya Rusia, Jepang dan Cina bagian timur, Selandia Baru dan 

juga di Australia. Hutan gugur terbagi menjadi lima zona, yaitu: 

a. Zona pertama, terdiri dari pohon oak, maple, beech, chesnut hickory, 

elm, basswood, linden, walnut, dan huckleberries. 

b. Zona kedua terdiri dari pohon kecil dan pohon-pohon muda 

c. Zona ketiga terdiri dari tanaman semak-semak, belukar, seperti 

rhodondendros, azaleas, huckleberries, mountain laurel. 

d. Zona keempat adalah zona tumbuhan-tumbuahan bumbu, tanaman 

herbal. 

e. Zona kelima adalah zona dasar, terdiri dari lichen, club mosses, true 

mosses.  
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Gambar 10. Hutan gugur 

Sumber: https: //andimanwno.files.wordpress.com/2009/02 
/hutangugur-01.jpg 

 

3. Sabana (Savana) 

Sabana merupakan padang rumput yang yang diselingi semak belukar 

dan pohon-pohon tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Sabana 

ditandai jenis tumbuhan yang relatif tahan terhadap tingkat kelembaban 

dan tingkat curah hujan relatif rendah. Sabana banyak dijumpai di 

sebagian wilayah Nigeria, Tanzania, India, Australia, Costa Rica, Brasilia 

serta sekitar Bali dan sebagian Nusa Tenggara Barat. Formasi vegetasi 

sabana biasanya terdiri atas padang rumput yang diselingi pohon-pohon 

tinggi maupun perdu. Jenis-jenis sabana adalah sebagai berikut: 

a. Belukar tropis : terdapat berbagai semak yang tumbuh dengan mudah 

pada musim hujan 

b. Hutan sabana : terdapat tumbuhan menjalar dan menutupi tanah, 

jarang terdapat pohon tinggi 

c. Sabana semi arid : terdapat pada daerah yang jarang hujan sehingga 

ditumbuhi oleh semak-semak yang tahan kekeringan 
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Gambar 11. savana 

Sumber: http://faniagustina.blogspot.com/2014/05/pengertian-hutan-sabana.html 

4. Bioma Padang Rumput (Stepa) 

Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga ke daerah subtropis. 

Curah hujan di daerah padang rumput pada umumnya berkisar 250-500 

mm/tahun. Curah hujan di beberapa wilayah dapat mencapai 1.000 

mm/tahun, tetapi hujan turun tidak teratur. Hujan yang tidak teratur dan 

porositas (daya serap) tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan 

sulit untuk mendapatkan air. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri 

terhadap keadaan lingkungan seperti ini adalah rumput. Ketinggian 

rumput pada padang rumput yang relatif basah, seperti di Amerika 

Utara, dapat mencapai tiga meter, misalnya rumput-rumputan bluestem 

dan Indian grasses. Adapun padang rumput yang kering mempunyai 

rumput yang pendek, contohnya adalah rumput buffalo grasses dan 

rumput grama. 
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Gambar 12. Stepa 

Sumber: https://pixabay.com/photos/grass-prairie-steppe-mongolia-1584622/ 

 

5. Bioma Gurun   

Curah hujan di gurun rendah, yaitu ± 250 mm/tahun. Hujan lebat 

jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari di gurun sangat terik dan 

tingkat penguapan tinggi sehingga suhu siang hari sangat panas. Suhu 

dapat melebihi 40o C pada musim panas. Perbedaan suhu siang dan 

malam hari (amplitudo suhu harian) sangat besar.  

Tumbuhan yang hidup menahun di gurun adalah tumbuhan yang 

dapat beradaptasi terhadap keterbatasan air dan penguapan yang cepat. 

Umumnya, tumbuhan yang hidup di gurun berdaun kecil seperti duri 

atau tidak berdaun. Tumbuhan tersebut berakar panjang sehingga dapat 

mengambil air dari tempat yang dalam dan dapat menyimpan air dalam 

jaringan spons.  

Ketika hujan turun, tumbuhan di gurun segera tumbuh, berbunga, 

dan bebuah dengan cepat.  Hal ini terjadi dalam beberapa hari saja 

setelah hujan tetapi sempat menghasilkan biji untuk musim selanjutnya. 

Hal ini dikarenakan saat hujan turun, kandungan garam, air dan unsur 

hara di tanah sedang melimpah. 
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Gambar 13. Gurun 

Sumber: https://satujam.com/bioma-gurun/ 

 

6. Bioma Taiga (Taiga) 

Taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan dan merupakan 

terluas di dunia. Bioma ini tersebar di Eurasia dan Amerika Utara. Taiga 

adalah hutan yang terdiri dari spesies-spesies tumbuhan yang daunnya 

berbentuk seperti jarum atau pohon konifer. Musim dingin di taiga sangat 

dingin ditandai dengan salju yang turun. Taiga kebanyakan terdapat di 

belahan bumi utara seperti Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan 

Jepang bagian utara dengan musim panas yang berlangsung antara 3-6 

bulan.  

Taiga sangat rawan terhadap kebakaran hutan. Pohon beradaptasi 

dengan memiliki kulit kayu yang keras dan tebal. Api akan membakar 

kanopi bagian atas dan membiarkan cahaya matahari mencapai dasar. 

Hewan yang ada di taiga cenderung menjadi predator seperti lynx dan 

dari keluarga musang seperti anjing hutan berbulu tebal, macan, cerpelai, 

minks, dan ermire. Mereka memburu herbivor seperti kelinci salju, tupai 

merah. Banyak serangga yang memakan burung-burung yang datang ke 

taiga untuk berkembangbiak. Mereka pergi ketika musim berkembangbiak 

sudah selesai. 
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Gambar 14. Taiga 

Sumber: http://portalgeograf.blogspot.com/2018/08/ 

 

7. Bioma Tundra (Tundra) 

Daerah tundra tidak ada pohon tinggi. Tumbuhan yang ada berbentuk 

seperti semak dan terdapat banyak lumut, terutama sphagnum dan 

lichenes (lumut kerak). Tumbuhan semusim di daerah tundra biasanya 

berbunga dengan warna mencolok dan mengalami masa pertumbuhan 

yang pendek. Tumbuhan di daerah tundra dapat beradaptasi terhadap 

keadaan dingin sehingga tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. 

 
Gambar 15. Tundra 

Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-tundra-with-mountains.jpg 
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2. Persebaran Flora Indonesia 

 

Gambar 16. Peta persebaran flora di Indonesia 
Sumber: https://www.berpendidikan.com/wpcontent/uploads/ 

2015/06/petapersebaranflora.jpg 

 

Indonesia memliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Hal ini 

ditandai dengan ekosistem dan jenis makhluk hidup yang beraneka ragam. 

Kekayaan hayati yang sangat melimpah ini menyebabkan Indonesia menjadi 

satu dari tujuh negara Mega Biodiversity yang memiliki hutan hujan tropis 

terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire. Sejumlah spesies flora dan fauna di 

Indonesia bersifat endemik, artinya spesies tersebut hanya ditemukan di 

daerah Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah lain. 
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A. Indonesia Bagian Barat 

Wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim Af (tropis 

basah). Wilayah iklim Af biasanya memiliki curah hujan rata-rata ± 60 mm 

per bulan. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki banyak hutan hujan 

tropis. Hutan hujan tropis merupakan vegetasi yang paling kaya, baik 

jumlah jenis makhluk hidup maupun dalam sumber daya lahan (tanah, air, 

cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan ini memiliki ciri-ciri antara lain: 

1. Pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebat membentuk 

kanopi. 

2. Banyak terdapat tumbuhan merambat, dan 

3. Banyak terdapat tumbuhan epifit (pakis dan anggrek). 

 

B. Indonesia Bagian Tengah 

Persebaran flora yang termasuk ke dalam wilayah ini meliputi Pulau 

Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah 

Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim Am (tropis 

sedang). Wilayah iklim Am (tropis sedang) biasanya memiliki curah 

hujan kurang dari 60 mm per bulan. Vegetasi yang tumbuh dikawasan 

ini adalah jenis vegetasi dengan asosiasi panas dan kering. Contoh 

vegetasi yang terdapat di kawasan ini adalah: 

1. Vegetasi sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara 

2. Vegetasi hutan pegunungan di Sulawesi 

3. Vegetasi hutan campuran di Maluku seperti pala, cengkih, kayu 

manis, kenari, kayu eboni dan lontar. 

C. Indonesia Bagian Timur 

Pulau Papua terletak paling timur di Indonesia, wilayah ini termasuk 

dalam wilayah iklim Aw (iklim kering). Wilayah iklim Aw biasanya 

memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Wilayah Indonesia 

bagian Timur terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri terdapat padang 

rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. 
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3. Persebaran Fauna Indonesia 

 
Gambar 17. Peta persebaran fauna di Indonesia 

Sumber: https://parararam.com/wpcontent/uploads/2017/04/Utd-87.jpg 

Pembagian wilayah fauna di Indonesia berdasarkan pada Garis Wallace dan 

Weber. Garis Wallace merupakan garis imajiner yang diteruskan oleh Alfred 

Russel Wallace. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang 

kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna 

Asia dan Australia. Garis Wallace ditarik dari sebelah timur Filipina, melalui 

selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. 

Wilayah fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi 

oleh Garis Weber. Max Weber menentukan batas perbandingan antara fauna 

bercorak Asia dengan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber 

membuat garis imajiner di antara wilayah Indonesia timur yang mencakup 

Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya.  

A. Indonesia Bagian Barat 

Kawasan barat termasuk ke dalam kawasan Asiatis yang meliputi 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna pada wilayah Indonesia 

bagian barat memiliki ciri-ciri: 

1. Terdapat hewan-hewan yang mirip hewan di Benua Asia. 

2. Adanya binatang menyusui (mamalia) berukuran besar. 

3. Banyak dijumpai berbagai jenis kera. 
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Beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat adalah sebagai berikut: 

1. Harimau, terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. 

2. Gajah, terdapat di hutan-hutan Sumatera. 

3. Badak, terdapat di Sumatera dan Jawa. 

4. Banteng, terdapat di Jawa dan Kalimantan. 

5. Berbagai jenis primata seperti orang utan, siamang, monyet ekor 

panjang, owa, terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. 

6. Tapir, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

7. Kera gibon, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

 

B. Indonesia Bagian Tengah 

Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara kawasan 

oriental dengan kawasan Australia. Wilayah persebarannya meliputi 

Pulau Sulawesi, Pulau Timor, dan Kepulauan Nusa Tenggara, seperti 

Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil disekitarnya. 

Hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah 

memiliki ciri: 

1. Bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian 

barat dan timur. 

2. Jenis fauna bersifat endemis (hanya dijumpai di daerah itu saja), 

ada juga yang berasal dari daerah lain. 

Contoh hewan di wilayah Indonesia bagian tengah adalah sebagai 

berikut: 

1. Biawak dan komodo, terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara 

Timur. 

2. Anoa, terdapat di Sulawesi. 

3. Babi rusa, terdapat di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan 

Maluku. 

4. Burung maleo, terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe 
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C. Indonesia Bagian Timur 

Fauna ini terdapat di Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Fauna pada 

wilayah Indonesia bagian timur memiliki ciri-ciri: 

1. Hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak 

kemiripan dengan hewan-hewan di Benua Australia. 

2. Banyak dijumpai binatang berkantung. 

3. Jenis burung memiliki bulu berwarna-warni.  

4. Terdapat sedikit jenis kera. 

Beberapa contoh hewan Indonesia bagian timur adalah sebagai 

berikut: 

1. Kanguru pohon, terdapat di Pulau Papua. 

2. Tikus berkantung dan musang berkantung, terdapat di Maluku 

sebalah timur dan Pulau Papua. 

3. Burung Kasuari, terdapat di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau 

Seram. 

4. Burung cendrawasih, terdapat Pulau Papua dan Kepulauan Aru. 

5. Burung kakaktua berjambul merah dan berjambul putih, terdapat 

di Maluku. 

4. Konservasi Flora dan fauna 

A. Pengertian Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (Flora dan Fauna)  

“Konservasi” berasal dari kata “Conservation” yang terdiri atas kata con 

(together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian “upaya 

memelihara apa yang kita  punya (keep/save what you have), namun 

secara bijaksana (wise use)”.  Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh 

Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama 

yang mengemukakan tentang konsep konservasi.  Konservasi juga dapat 

dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi 

ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk 
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sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi 

sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. 

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam 

beberapa batasan, sebagai berikut : 

1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk 

memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam 

waktu yang lama (American Dictionary). 

2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) 

yang optimal secara sosial (Randall, 1982). 

3. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia 

sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang 

besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan 

datang (WCS, 1980). 

Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (Flora dan 

Fauna) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati (flora dan fauna) 

yang pemanfaatannya dilakukan  secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU No.5 Tahun 

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).  

 

B. Bentuk Konservasi Flora dan Fauna 

Bentuk konservasi jenis tumbuhan dan satwa dapat dilakukan 

melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ). Dalam 

mendukung kegiatan pengelolaan in situ dilakukan kegiatan 

pengelolaan di luar habitatnya (ek situ) untuk menambah dan 

memulihkan populasi. Berikut ini penjelasan secara rincinya: 

1. Pengertian Konservasi In Situ dan Ek Situ 

a. Konservasi In Situ 

Konservasi In Situ merupakan konservasi sumber daya 

genetic dalam populasi alami flora atau fauna misalnya sumber 
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daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini 

merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau 

hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Cara 

konservasi In Situ ialah dengan mendirikan cagar alam, taman 

nasional dan suaka marga satwa. Contoh daerah konservasi In 

Situ: 

1) Taman nasional ujung kulon, tempat populasi badan jawa. 

2) Taman nasional tanjung putting, pusat rehabilitasi orang 

utan dan terdapat tiga vegetasi dominan yaitu pandan-

pandanan, palem-paleman dan berbagi jenis epifit. 

b. Konservasi Ek Situ 

Konservasi Ek Situ merupakan konservasi yang melindungi 

spesieshewan dan tumbuhan langka dengan mengambil dari 

habitat aslinya yang tidak aman atau terancam dengan 

ditempatkan ke perlindungan manusia (di luar habitat 

aslinya). Cara konservasi Ek Situ ialah dilakukan dengan 

mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan 

kebun koleksi. Contoh daerah konservasi Ek Situ: 

1) Taman safari puncak 

2) Kebun raya bogor 

2. Perbedaan Konservasi Insitu Dan Konservasi Eksitu 

a. Konservasi Insitu ialah pelestarian di habitat aslinya 

b. Konservasi Eksitu ialah pelestarian di luar habitatnya 

c. Konservasi Insitu melalui konservasi cagar alam, cagar biosfer dan 

suaka margasatwa 

d. Konservasi Eksitu melalui konservasi kebun koleksi, kebun raya, 

taman safari, plasma nutfah dan kebun binatang. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

Bagian ini memuat contoh soal-soal topik persebaran flora dan fauna dunia 

dan Indonesia yang muncul di UN tiga tahun terakhir dan kurang berhasil 

dijawab oleh peserta didik. selain itu, bagian ini memuat pembahasan 

tentang cara pengembangan 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 

Topik Biosfer merupakan topik yang muncul pada soal UN di tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan hasil analisis PAMER UN, topik ini termasuk yang 

kurang berhasil dijawab oleh peserta didik diruang lingkup nasional. Berikut 

pembahasan soal-soalnya. 

Soal UN tahun 2016 

1. Jenis fauna Indonesia: 

(1) Anoa; 

(2) Bekantan; 

(3) Komodo; 

(4) Babi rusa; 

(5) Gajah. 

 

Fauna endemik Indonesia Tengah (peralihan) terdapat pada angka .... 

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

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (4) 
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D. (2), (3), dan (5) 

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

Kunci jawaban : C 

Pembahasan     : 

Contoh hewan di wilayah Indonesia bagian tengah adalah sebagai berikut: 

1. Biawak dan komodo, terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara 

Timur. 

2. Anoa, terdapat di Sulawesi. 

3. Babi rusa, terdapat di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku. 

4. Burung maleo, terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. 

 

2. Jenis hewan: 

(1) beruang madu; 

(2) badak; 

(3) bekantan; 

(4) tarsius; 

(5) walaby.  

Hewan endemik yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat 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) 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan     : 

Beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat adalah sebagai berikut: 

1. Harimau, terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. 

2. Gajah, terdapat di hutan-hutan Sumatera. 

3. Badak, terdapat di Sumatera dan Jawa. 

4. Banteng, terdapat di Jawa dan Kalimantan. 
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5. Berbagai jenis primata seperti orang utan, siamang, monyet ekor panjang, 

owa, terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. 

6. Tapir, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

7. Kera gibon, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

 

3. Wilayah tanda X pada gambar terletak Taman Nasional ... dan berfungsi 

melindungi .... 

 

A. Way kambas, gajah 

B. Gunung Leuser, tapir 

C. Bukit Barisan, banteng 

D. Way Kambas, beruang madu 

E. Bukit Barisan, harimau sumatera 

Kunci Jawaban : A 

Pembahasan     : 

Suaka margasatwa Gunung Leuser di aceh, merupakan suaka margasatwa 

terbesar di Indonesia. Hewan-hewan yang mendapat perlindungan di 

tempat ini antara lain gajah, badak sumatera, orang utan, tapir, harimau, 

kambing hutan, rusa, dan burung. 
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B. Pengembangan Soal HOTS 

Soal-soal yang mengukur kemampuan berfikir 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 baru (novel 

situation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik 

diharapkan pada mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-

konsep dasar untuk menjawab permasalahan pada situasi yang baru 

tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang 

disajikan sebelum stem/soal pokok.  

Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

No. 
Kompetensi 
Dasar 

Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 
Soal 

Nomor 
Soal 

Level 
Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3.3   
Menganalisis 
sebaran flora 
dan fauna di 
Indonesia dan 
dunia 
berdasarkan 
karakteristik 
ekosistem. 

Flora dan 
fauna di 
Indonesia 
dan Dunia 

Sebaran 
fauna 
Indonesia 
Barat 

Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
mampu 
menentukan 
fauna wilayah 
Indonesia 
Barat 

1 L3 Pilihan 
Ganda 
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Kartu Soal 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas :  XI Bentuk Soal : Pilihan Ganda 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.4   

Menganalisis 

sebaran flora 

dan fauna di 

Indonesia dan 

dunia 

berdasarkan 

karakteristik 

ekosistem. 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali terdapat 

hewan yang memiliki kesamaan karakteristik hewan di 

benua asia 

Jelaskan kenapa hewan tersebut hanya tersebar di kawasan 

barat Indonesia.  Berilah contoh ! 

 

 

Jawaban: 

Ketika zaman es, permukaan air laut jauh lebih rendah, 

Ketika jaman es berakhir muka air laut menjadi lebih tinggi 

sehigga daratan yg pada mula bersatu menjadi terpisah, 

sebagai contoh antara daratan di ndonesia Barat dengan 

Benua Asia. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadianya 

kesamaan jenis flora dan faunan antara wilayah Inonesia 

bagian barat dengan benua Asia 

Contoh hewan: 

1. Harimau, terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. 

2. Gajah, terdapat di hutan-hutan Sumatera. 

3. Badak, terdapat di Sumatera dan Jawa. 

4. Banteng, terdapat di Jawa dan Kalimantan. 

5. Berbagai jenis primata seperti orang utan, siamang, 

monyet ekor panjang, owa, terdapat di Sumatera, Jawa, 

dan Kalimantan. 

6. Tapir, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

7. Kera gibon, terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 

 

LINGKUP 
MATERI 
Flora dan 

fauna di 

Indonesia dan 

Dunia  

MATERI 

Sebaran flora 
dan fauna di 
Indonesia 

 

Kunci 
Jawaban 

 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
narasi, 
peserta didik 
mampu 
menganalisis 
persebaran 
flora dan 
fauna di 
Indonesia 

 

√   
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Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 3.2 Menganalisis 
sebaran flora 
dan fauna di 
Indonesia 
dan dunia 
berdasarkan 
karakteristik 
ekosistem. 

Flora dan 
fauna di 
Indonesia 
dan Dunia 

Flora 
Indonesia 
Barat 

Disajikan 
wacana 
peserta 
didik 
mampu 

1 L3 Uraian 
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Kartu Soal 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KARTU SOAL 
Tahun Pelajaran 2018/2019 

Jenis Sekolah :  SMA Kurikulum : 2013 

Kelas : XI Bentuk Soal : Uraian 

Mata 
Pelajaran 

:  Geografi Nama Penyusun :    

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber 
:  

Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

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

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Ali fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit 

menyebabkan sebagian besar hewan kehilangan kawasan 

yang menyediakan makanan,  Hewan pemangsa besar 

seperti harimau terancam punah. 

Akibat punahnya harimau juga berdampak pada pada 

manusia, Contoh dampak langsung yang dialami manusia 

dengan berkurangnya jumlah harimau adalah: 

A. bertambahnya populasi hewan yang dapat merusak lahan 

pertanian masyarakat 

B. bertambahnya kawasan hewan untuk berkembang biak 

C. bertambahnya hewan yang masuk ke pemukiman 

masyarakat 

D. Berkurangnya jenis hewan yang menjadi sumber makan 

harimau 

E. Wilayah tersebut kehilangan daya tarik sebagai daerah 

wisata  

 

 

 

 

 

LINGKUP 
MATERI 
Flora dan 

fauna di 

Indonesia dan 

Dunia  

MATERI 

 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR 
SOAL 
Disajikan 
wacana, 
peserta didik 
mampu  

 

 

  

√   
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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 3.2 Menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia 

dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem diuraikan menjadi beberapa 

aktivitas pembelajar. Pada sub- materi atau unit biosfer 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 Fenomena Geosfer 

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 

pembelajaran saat menerapkan di kelas. Selain itu, Saudara dapat 
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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, 
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bagan, gambar, tabel, grafik, foto, 
dan/atau video 

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 

4.2 Membuat peta persebaran flora 
dan fauna di Indonesia dan 
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berdasarkan karakteristik 
ekosistem 

dunia yang dilengkapi gambar 
hewan dan tumbuhan endemik 

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 

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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kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
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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