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KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya menyambut baik terbitnya Paket Unit Pembelajaran dalam rangka 

pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran merupakan salah satu upaya 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui 

pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Program 

berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan 

kualitas pendidikan yang belum merata, sehingga peningkatan pendidikan 

dapat berjalan secara masif, merata,  dan tepat sasaran.  

Paket unit pembelajaran ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan 

Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas 

mental yang paling dasar. 

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

wilayah NKRI yang tergabung dalam komunitas guru sesuai bidang tugas 

yang diampu di wilayahnya masing-masing. Komunitas guru dimaksud 

meliputi kelompok kerja guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

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

sebagaimana mestinya sehingga dapat menginspirasi guru dalam 

mengembangkan materi dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bermuara pada 

meningkatnya kualitas lulusan peserta didik.  

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

penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Paket Unit 

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

lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta,  Juli 2019 

Direktur Jenderal Guru  

dan Tenaga Kependidikan, 

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

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

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

dan karunia-Nya Paket Unit Pembelajaran Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi 

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

Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, 

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

Nasional (UN). 

Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik masih lemah dalam 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hasil tersebut ternyata selaras 

dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) 

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

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

soal yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi agar 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan peserta 

didik dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. 

Program ini dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang 

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

maka pelaksanaan Program PKP dilakukan dengan mempertimbangkan 

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

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

Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dilaksanakan dengan 

memperhatikan keragaman mutu pendidikan. 

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh tim penyusun yang berasal dari Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bidang Kelautan dan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(LPPPTK KPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan 

Perguruan Tinggi serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

mewujudkan penyelesaian Paket Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. 

senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Direktur Pembinaan Guru  
Pendidikan Menengah dan  
Pendidikan Khusus, 

 

 

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

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi dikembangkan dalam 

bentuk Paket Unit Pembelajaran yang memperhatikan tuntutan kecakapan 

abad 21 yaitu kemampuan literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi Higher 

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

pendidikan karakter. 

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

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

Ruang Kehidupan, Fenomena Geosfer, Kependudukan, Sumber Daya Alam 

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

atas beberapa unit pembelajaran yang disusun berdasarkan hasil analisis 

Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta 

analisis soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional 

(USBN) tiga tahun terakhir.  
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Paket Unit Pembelajaran Kependudukan ini terdiri atas 2 unit pembelajaran, 

yaitu Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan Manusia 

Indonesia yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru-guru 

geografi dalam membelajarkan materi-materi tersebut kepada peserta didik. 
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PENDAHULUAN 

Unit  ”Dinamika Kependudukan” ini membahas tentang materi dinamika 

kependudukan, materi ini merupakan bagian dari materi Kependudukan 

yang meliputi Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan 

Manusia Indonesia yang terintegrasi pada Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Geografi SMA. 

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi Kependudukan yang 

meliputi Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan Manusia 

Indonesia 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 
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peserta didik, diberikan pula bahan bacaan untuk materi Dinamika 

Kependudukan. 

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 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia untuk 
perencanaan pembangunan. 

XI 

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

Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

XI 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

IDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

KETERAMPILAN 

IPK Pendukung: 
3.5.1 Mengidentifikasi sumber 

data kependudukan. 
3.5.2 Melakukan pengolahan data 

kependudukan. 
3.5.3     Menjelaskan jenis piramida 

penduduk 
3.5.4 Menjelaskan dinamika 

kependudukan. 
3.5.5 Menjelaskan faktor yang 

IPK Pendukung: 
4.5.1 Mengumpulkan data 

kependudukan. 
4.5.2 Mengolah data kependudukan. 
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mempengaruhi dinamika 
kependudukan. 

3.5.6 Menjelaskan proyeksi 
penduduk. 

3.5.7 Menghitung proyeksi 
penduduk di Indonesia. 

3.5.8 Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
diakibatkan dinamika 
kependudukan. 

3.5.9 Mengklasifikasikan mobilitas 
penduduk. 

3.5.10 Mengidentifikasi jenis-jenis 
tenaga kerja. 

 
IPK Kunci: 
3.5.11 Menganalisis hasil data 

kependudukan. 
3.5.12 Menganalisis dampak 

piramida penduduk 
terhadap perencanaan 
pembangunan. 

3.5.13 Menganalisis proyeksi 
penduduk Indonesia. 

3.5.14 Menganalisis permasalahan 
yang diakibatkan dinamika 
kependudukan. 

3.5.15 Menganalisis pengaruh 
mobilitas penduduk 
terhadap pembangunan. 

3.5.16 Membandingkan tingkat 
partisipasi kerja dan tingkat 
pengangguran di Indonesia 
 

IPK Kunci: 
4.5.3 Menyajikan data kependudukan 

dalam bentuk tabel, dan grafik. 

IPK Pengayaan: 
3.5.17 Merencanakan kebijakan 

pembangunan di bidang 
tenaga kerja untuk 
meningkatkan kualitas 
penduduk Indonesia. 

IPK Pengayaan: 
4.5.4 Mempresentasikan hasil 

rancangan kebijakan 
pembangunan di bidang tenaga 
kerja untuk meningkatkan 
kualitas penduduk Indonesia  
dalam bentuk tabel, dan grafik.  
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Sensus Penduduk  

Manusia telah mengenal sensus sejak 6000 tahun yang lalu. Pada masa 

Kerajaan Babylonia (3800 SM), pemerintah kerajaan telah mengumpulkan 

data tentang penduduk, hewan ternak, serta persedian pangan. Kekaisaran 

Romawi telah melakukan sensus sejak 5 SM, namun yang dinilai akurat 

adalah pada masa pemerintahan Caesar Augustus yang memperlihatkan 

jumlah penduduk Kekaisaran Romawi sejumlah 45 juta jiwa. Tujuannya 

untuk menghitung jumlah orang dewasa guna pembentukan bala tentara dan 

penetapan pajak. Selain itu di Cina pada masa Dinasti Han (2 M) telah 

melakukan sensus dan mencatat jumlah penduduk Cina sebesar 59,6 juta 

jiwa. Kemudian, seiring berjalannya waktu beberapa negara melaksanakan 

sensus moderen Inggris melaksanakan sensus penduduk pada tahun 1085, 

Amerika melakukan sensus pada tahun 1790, Belanda pada taun 1795, India 

pada tahun 1860, Cina pada tahun 1913. 

Indonesia melakukan sensus pertama kali pada masa pemerintah Inggris 

dibawah kekuasan Sir Thomas Stamforts Raffles dan telah mencatat jumlah 

penduduk di pulau Jawa sebesar 4,62 juta jiwa. Kemudian pada tahun 1930, 

yaitu pada masa pemerintahan Hindia-Belanda Indonesia telah melakukan 

sensus penduduk sebesa 60,7 juta jiwa. Sensus penduduk yang pernah 

dilaksanakan di Indonesia adalah pada tahun 1961, 191, 1980, 1990, 2000, 

dan 2010. 

Kegunaan sensus pada masa kini antara lain: 

1. Basis utama proyeksi penduduk beberapa dekade ke depan 

2. Pemilihan Umum 

3. Perencanaan pemerintah untuk masa depan bangsa 
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4. Pengembangan perusahaan 

5. Pengembangan produk dan pemasaran 

6. Penentuan lokasi 

7. Penelitian 

8. Jurnalistik 

 

Salah satu contoh kegunaan sensus seperti pada artikel berikut. 

Pelaksanaan sensus penduduk menjadi strategis karena variabel 
kependudukan menjadi dasar penentuan kebijakan. Terintegrasi dengan data 
e-KTP Pelaksanaan sensus penduduk 2020 (SP2020) ini cukup berbeda 
dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya. Terdapat beberapa 
penyesuaian dengan zaman, dimana selain menggunakan kertas sebagai 
instrumen pendataan, BPS juga menggunakan peralatan digital seperti aplikasi 
smartphone bernama CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dan 
web. CAPI digunakan untuk mengurangi beban petugas membawa lembaran-
lembaran kertas dokumen pencacahan, dan juga untuk menjaga data dari 
hilang atau rusaknya dokumen. 
 
Website digunakan untuk mengakomodir penduduk yang tidak bisa dilakukan 
pendataan secara langsung, sehingga penduduk dapat mengisi sendiri data 
yang diperlukan kedalam website. Sedangkan instrument kertas masih 
digunakan untuk daerah yang tidak dapat diaplikasikan CAPI dan web. Selain 
itu, jika sebelum ini kita sering terbentur perbedaan data kependudukan 
antara BPS dan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dirjendukcapil) Kemendagri, maka pada pelaksanaan SP 2020 ini diharapkan 
rantai masalah tersebut tidak ada lagi. 
 
Hal ini dapat terwujud karena pada SP2020 ini menggunakan combined 
method yaitu perpaduan pendataan sensus dengan data registrasi penduduk 
dalam hal ini KTP elektronik (e-KTP). Metode ini merupakan rekomendasi PBB 
untuk tidak lagi hanya menggunakan metode sensus secara tradisional, tetapi 
juga dengan melakukan sensus yang juga memanfaatkan data registrasi 
penduduk. Terintegrasinya SP2020 yang menggunakan data Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) ini merupakan suatu tanda positif terhadap cita-cita kita 
mewujudkan Satu Data Indonesia. 
Sumber:https://lintaskepri.com/sensus-penduduk-2020-anda-tercatat-data-
akurat.html(https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/manfaat-sensus-penduduk) 
 
Diakses: Jumat, 24 Mei 2019 pukul 13.45 WIB 

 

https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/manfaat-sensus-penduduk
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B. Bonus Demografi dan Arah Persimpangan di Masa Depan 

Salah satu fungsi sensus penduduk adalah sebagai data untuk proyeksi 

penduduk dimasa depan, yang tidak hanya dari jumlah tetapi juga komposisi 

penduduk, data ini digunakan sebagai kebijakan pemerintah berkaitan 

dengan pembangunan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Indonesia 

dimasa depan akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan bonus 

demografi.  

Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara 

memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak 

dibandingkan dengan usia non-produktif (usia 65+).  Dikatakan sebagai 

"bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan 

hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama. Bonus demografi jika kita 

berhasil memanfaatkan maka bangsa ini akan menuju bangsa yang maju dan 

kuat, tetapi jika gagal maka bencana demografi akan membuat kita menjadi 

bangsa kita akan mengalami bencana demografi. Artikel dibawah 

menunjukan dampak bonus demografi yang akan dialami Indonesia di masa 

mendatang. 

 

Oleh: Handi Risza (Pengajar di Universitas Paramadina) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi Bonus Demografi dan Persimpangan Arah pada Masa Depan 
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-masa-depan-

indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all 
 
 

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-masa-depan-indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-masa-depan-indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all
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Indonesia saat ini sedang menikmati kemewahan yang tidak dimiliki oleh negara 
lain, yaitu berada pada puncak komposisi demografi. Akankah ini membawa 
Indonesia ke puncak kejayaan sebagai bonus demografi atau sebaliknya malah 
menyeret anak bangsa ke bencana demografi? Berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS), jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan 
mencapai 266,91 juta jiwa. Proporsi jumlah penduduk usia produktif (usia 15-
65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa atau 68,7 persen total populasi. Adapun 
usia penduduk tidak produktif (usia di atas 65 tahun) sangat rendah, sekitar 
6,51 persen populasi. Sementara itu, persentase generasi milenial (usia 20-35 
tahun) mencapai 25 persen. Bisa dikatakan, komposisi penduduk Indonesia 
pada hari ini adalah paling ideal untuk mendorong pembangunan.  Diperkirakan, 
bonus demografi yang dialami Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai 
puncaknya pada 2036. Artinya, peluang Indonesia untuk memanfaatkan bonus 
demografi tinggal 17 tahun lagi. Setelah itu, jumlah penduduk berusia lanjut 
(lansia) akan bertambah menjadi 19 persen hingga 2045. Beban penduduk usia 
produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif kembali meningkat. 
Ketika itu beban negara akan semakin berat hingga memasuki 100 tahun usia 
kemerdekaan pada 2045.  
 
Rentang 17 tahun bukanlan waktu yang lama bagi sebuah bangsa untuk 
mempersiapkan infrastruktur dan fondasi yang kokoh untuk mengakhiri 
periode bonus demografi yang dimilikinya. Generasi produktif yang kita miliki 
hari ini, akan menjadi tulang punggung bangsa hingga menjelang 2045. Jika kita 
berhasil maka bangsa ini akan menuju bangsa yang maju dan kuat, tetapi jika 
gagal maka bencana demografi akan membuat kita menjadi bangsa pesakitan 
untuk kurun waktu yang lama. Apakah demografi yang dimiliki Indonesia saat 
ini akan menjadi bonus untuk menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia? Atau, 
sebaliknya ini akan menjadi bencana demografi, ketika beban yang harus 
ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk 
tidak produktif akan semakin tinggi?  
 
Pemilu dan Bonus Demografi  
Mempersiapkan bonus demografi yang kita miliki tidak bisa dilepaskan dari 
proses pemilihan umum (pemilu), seperti yang baru saja kita laksanakan pada 
17 April 2019. Pemilu ibarat pintu gerbang utama bagi terbentuknya sistem 
pemerintahan dan kepala pemerintahan yang kuat dan berkualitas dalam 
mengambil kebijakan politik (Schumpeter, 2003). Termasuk, apakah itu bisa 
memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki atau sebaliknya. Idealnya, hasil 
pemilu akan menuntun kita untuk bisa mencapai cita-cita bangsa menjadi 
bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur menjelang perayaan 100 tahun 
kemerdekaan.  
Akankah Pemilu 2019 cukup kuat untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah 
berada pada jalur yang tepat untuk memaksimalkan bonus demografi yang kita 
miliki? Patut dipikirkan, apakah anak cucu kita nantinya sedang tersenyum atau 
sebaliknya menangis ketika sang saka merah putih dikibarkan pada perayaan 
100 tahun kemerdekaan Indonesia? 
Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-
masa-depan-indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all 
Diakses: Jumat, 21 Juni 2019 Pukul 16.25 WIB 

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-masa-depan-indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/09555341/potret-masa-depan-indonesia-di-antara-pemilu-2019-dan-bonus-demografi?page=all
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. Soal UN 2016 

No Soal 

1 Banyaknya pemuda desa pergi ke kota mencari pekerjaan menyebabkan 
semakin sulitnya memperoleh tenaga kerja untuk mengelola lahan 
pertanian. Pola pergerakan penduduk dalam kasus tersebut adalah…. 

A. Migrasi  

B. Emigrasi 

C. Urbanisasi 

D. Remigrasi 

E. Transmigrasi 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menjelaskan (C2) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 3.5.1 Mengklasifikasikan mobilitas penduduk. 

Diketahui : Kasus perpindahan penduduk 

Ditanyakan : Jenis pola pergerakan penduduk dalam kasus 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Mobilitas penduduk 

 

B. Soal UN 2017 

No Soal 

1 Dampak piramida penduduk seperti gambar di masa mendatang adalah.... 

 

 

 

 

 

A. Persaingan dalam mencari kerja 

B. Pelayanan kesehatan meningkat 

C. Kuantitas penduduk menurun 

D. Pendapatan masyarakat meningkat 
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E. Harapan hidup meningkat 

Identifikasi 

Level Kognitif : Analisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.5.18 Menganalisis dampak piramida penduduk 
terhadap perencanaan pembangunan. 

Diketahui : Piramida penduduk muda 

Ditanyakan : Dampak piramida penduduk 

Materi yang 
dibutuhkan 

: Pengolahan dan analisis data kependudukan 

 

C. Soal UN 2018 

No Soal 

1 Cara mengatasi masalah natalitas penduduk Indonesia seperti dalam 
gambar adalah …. 

 

 

 

 

 

 

A. Menyiapkan layanan kesehatan memadai 

B. Mengembangkan sumber daya manusia 

C. Menjalankan program transmigrasi 

D. Memperbanyak lapangan kerja 

E. Menggalakkan program keluarga berencana 

 

Identifikasi 

Level Kognitif : Analisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.5.20 Menganalisis permasalahan yang diakibatkan 
dinamika kependudukan. 

Diketahui : Piramida penduduk muda 

Ditanyakan 
: 

Cara mengatasi masalah natalitas penduduk Indonesia 
seperti dalam gambar 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Permasalahan yang diakibatkan dinamika 
kependudukan 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 

setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya 

negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia 

semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. 

Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di 

Indonesia dll membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga 

menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan 

pembangunan manusia Indonesia.  

Dalam kegiatan pembelajaran ini Saudara bisa melakukan diskusi, penugasan 

individu dan kelompok untuk mencapai pencapaian kompetensi 1) 

Menganalisis hasil data kependudukan, 2) Menganalisis dampak piramida 

penduduk terhadap perencanaan pembangunan, 3) Menganalisis proyeksi 

penduduk Indonesia, 4) Menganalisis permasalahan yang diakibatkan 

dinamika kependudukan, dan 5) Menganalisis pengaruh mobilitas penduduk 

terhadap pembangunan. 
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Aktivitas 1 

Aktivitas pembelajaran 1 untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi 

materi Sumber Data Kependudukan, Pengolahan, dan Analisis Data  

Kependudukan yang dilakukan dengan  pembelajaran saintifik melalui 

aktivitas 1) mengamati, 2) menanya, 3) mengumpulkan informasi, 4) 

mengasosiasi, dan 5) mengkomunikasikan.  

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan Saudara mampu 

menganalisis sumber data kependudukan, pengolahan, dan analisis data 

kependudukan guna mencapai indikator pencapaian kompetensi berikut: 

3.5.1 Mengidentifikasi sumber data kependudukan. 

3.5.2 Melakukan pengolahan data kependudukan. 

3.5.3 Menjelaskan jenis piramida penduduk 

3.5.11 Menganalisis hasil data kependudukan. 

3.5.12 Menganalisis dampak piramida penduduk terhadap perencanaan  

             pembangunan. 

4.5.1    Mengumpulkan data kependudukan. 

4.5.2 Mengolah data kependudukan. 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

Alat, atau bahan yang diperlukan: 

- Kertas grafik 

- Pensil warna 

Apa yang Saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 1 tentang Sumber Data, Mengolah dan Menganalisis 

Data Kependudukan. 
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2. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 1 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 

3. Memfasilitasi peserta didik membaca dan mencermati data penduduk 

Indonesia (mengamati). 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang 

sumber data, pengolahan, dan analisis data kependudukan (menanya). 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk mengolah dan menganalisis data 

kependudukan, membuat grafik,  mengidentifikasi masalah, dan mencari 

pemecahan masalah (mengumpulkan informasi). 

6. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi 

(mengasosiasi). 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

(mengkomunikasikan). 
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Aktivitas 2 

Aktivitas pembelajaran 2 ini untuk mencapai indikator pencapaian 

kompetensi materi Dinamika dan Proyeksi Penduduk serta Permasalahannya 

yang dilakukan dengan  pembelajaran saintifik melalui aktivitas 1) 

mengamati, 2) menanya, 3) mengumpulkan informasi, 4) mengasosiasi, dan 

5) mengkomunikasikan. 

Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan Saudara mampu 

menganalisis dinamika dan proyeksi kependudukan serta permasalahannya 

guna mencapai indikator pencapaian kompetensi berikut: 

3.5.4     Menjelaskan dinamika kependudukan. 

3.5.5 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. 

3.5.6 Menjelaskan proyeksi penduduk. 

3.5.7 Menghitung proyeksi penduduk di Indonesia. 

3.5.8 Mengidentifikasi permasalahan yang diakibatkan dinamika 

kependudukan. 

3.5.13   Menganalisis proyeksi penduduk Indonesia. 

3.5.14 Menganalisis permasalahan yang diakibatkan dinamika 

kependudukan. 

4.5.3   Menyajikan data kependudukan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 
 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

Alat dan bahan yang diperlukan: 

- Kertas grafik 

- Pensil warna 
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Apa yang Saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 2 tentang Faktor Dinamika dan Proyeksi 

Kependudukan serta Permasalahannya 

2. Menginstruksikan peserta didik untuk berkelompok masing-masing 4 

orang. 

3. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 2 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 

4. Memfasilitasi peserta didik membaca dan mencermati sumber bacaan 

yang disarankan pada LKPD (mengamati). 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang 

dinamika kependudukan dan masalahnya serta proyeksi penduduk 

(menanya). 

6. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

masalah dinamika kependudukan, mengisi data proyeksi penduduk 

Indonesia tahun 2010 sampai 2035, membuat grafik,  mengidentifikasi 

masalah, mencari pemecahan masalah berkaitan dengan proyeksi 

penduduk, dan menyusun saran yang bisa digunakan untuk menghadapi 

proyeksi penduduk Indonesia tahun 2035. (mengumpulkan informasi). 

7. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi 

(mengasosiasi). 

8. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

(mengkomunikasikan). 
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Aktivitas 3 

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi 

materi Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja yang dilakukan dengan  

pembelajaran saintifik melalui aktivitas 1) mengamati, 2) menanya, 3) 

mengumpulkan informasi, 4) mengasosiasi, dan 5) mengkomunikasikan. 

 
 
Tujuan Aktivitas Pembelajaran: 

Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan Saudara mampu 

menganalisis mobilitas penduduk dan tenaga kerja guna mencapai indikator 

pencapaian kompetensi berikut: 

3.5.9 Mengklasifikasikan mobilitas penduduk. 

3.5.10 Mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. 

3.5.15 Menganalisis pengaruh mobilitas penduduk terhadap pembangunan. 

3.5.16 Membandingkan tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran di 

Indonesia 

3.5.17 Merencanakan kebijakan pembangunan di bidang tenaga kerja untuk 

meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. 

4.5.4 Mempresentasikan hasil rancangan kebijakan pembangunan di bidang 

tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia  dalam 

bentuk tabel, dan grafik. 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

Apa yang Saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 3 tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. 

2. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 3 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 
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3. Memfasilitasi peserta didik membaca dan mencermati materi mobilitas 

penduduk dari tautan yang disarankan tentang mobilitas penduduk dan 

tenaga kerja (mengamati). 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang 

mobilitas penduduk dan tenaga kerja (menanya). 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis mobilitas penduduk antar 

pulau di Indonesia pada tahun 2015, mengumpulkan data tenaga kerja 

Indonesia pada  1997 – 2010, menganalisis masalah yang mungkin 

terjadi, dan memberi solusi pemecahan masalahnya(mengumpulkan 

informasi). 

6. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi 

(mengasosiasi). 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk membuat laporan hasil analisisnya 

(mengkomunikasikan) 
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

1. Sumber Data Kependudukan, Pengolahan, dan Analisis 

Data Kependudukan 

Judul : Sumber Data Kependudukan, Pengolahan, dan 

Analisis Data Kependudukan 

Tujuan : Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, 

diharapkan Saudara mampu menganalisis sumber 

data kependudukan, pengolahan, dan analisis data 

kependudukan 

Mata Pelajaran : Geografi/XI/Semester 2 

Media dan alat : Kertas grafik (milimeter block) 

Pensil warna 

Mistar 

Kegiatan :  

1. Buatlah piramida penduduk menurut umur dan jenis kelamin dari tabel 

berikut. 

Tabel: Komposisi Penduduk Menurut Umur Indonesia Tahun 2010  

(Sumber: BPS) 

Umur Laki-Laki Perempuan 
0 – 4 12.107.100 11.622.500 

5 – 9 12.199.000 11.679.500 

10 – 14 11.732.100 11.146.600 

15 – 19 11.378.700 10.864.200 

20 – 24 11.097.100 10.726.200 

25 – 29 10.630.700 10.494.600 

30 – 34 10.270.300 10.257.900 

35 – 39 10.017.500 10.164.000 

40 – 44 9.594.100 9.551.300 

45 – 49 8.718.100 8.657.300 

50 – 54 7.488.900 7.536.500 

55 – 59 6.120.900 6.215.700 

60 – 64 4.688.900 4.663.900 

65 – 69 3.141.500 3.224.400 

70 – 74 1.938.900 2.279.700 

75 + 2.012.300 2.804.900 
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Piramida Penduduk: 

 

 

 

 

 

2. Identifikasikan manfaat  menyusun piramida penduduk! 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

3. Identifikasikan bentuk piramida di atas! 

..................................................................................................................................................................... 

4. Deskripsikan masalah yang bisa muncul dengan bentuk piramida tersebut! 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

5. Identifikasikan bentuk piramida penduduk Indonesia berada pada transisi 

demografi tingkat ............................. yaitu ................................................................................. 

6. Berilah saran upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah di atas! 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

7. Gunakan data pada tabel di atas untuk menghitung sex ratio! 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

8. Susunlah kebijakan yang bisa disarankan dengan melihat sex ratio tersebut! 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

9. Gunakan data pada tabel di atas untuk menghitung dependency ratio! 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

10. Susunlah kebijakan yang bisa disarankan dengan melihat dependency ratio 

tersebut! 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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2. Dinamika dan Proyeksi Kependudukan serta 

Permasalahannya 

1 Judul : Dinamika dan Proyeksi Kependudukan serta 

Permasalahannya 

2 Tujuan : Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, 

diharapkan Saudara mampu menganalisis dinamika 

dan proyeksi kependudukan serta 

permasalahannya 

3 Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi/XI/Semester 2 

4 Media dan alat : Kertas grafik (milimeter block) 

Pensil warna 

Mistar 

5 Petunjuk Kerja : Bentuk kelompok masing-masing terdiri dari 4 

siswa. 

Amatilah berbagai sumber bacaan di buku geografi 

kelas XI tentang Dinamika kependudukan dan 

Permasalahannya serta Proyeksi Kependudukan. 

Setelah membaca artikel, maka tulislah apa yang 

diamati dengan menyesuaikan bagian-bagian 

pertanyaan yang ada. 

6 Kegiatan :  

 

MASALAH I: Dinamika Kependudukan dan Permasalahannya 

Baca artikel dari internet antara lain:  

- https://www.kompasiana.com/cindyrahman/5528f4646ea8340d388b464e/di

namika-kependudukan-di-indonesia 

- http://www.rmoljabar.com/read/2018/11/08/88899/Kompleksitas-Masalah-

Kependudukan-Indonesia- 
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Pertanyaan: 

1. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya dinamika kependudukan di 

Indonesia! 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

2. Klasifikasi masalah yang terjadi akibat dinamika kependudukan di Indonesia! 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

3. Analisis upaya untuk memecahkan masalah tersebut! 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

MASALAH  II : PROYEKSI KEPENDUDUKAN 

Baca artikel dari internet antara lain: 

- http://geograph88.blogspot.co.id/2013/11/menghitung-proyeksi-penduduk.html 

- https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-
menurut-provinsi-2010---2035.html 

1. Lengkapi tabel Proyeksi Penduduk setiap Pulau di Indonesia tahun 2010 

– 2035, dengan mengisi jumlah penduduk pada tahun dan wilayah yang 

telah ditentukan 

Tabel: Proyeksi Penduduk setiap Pulau di Indonesia tahun 2010 - 2035 

Nama Pulau Tahun 
2010 2015 2020 2025 2030 2035 

P. Sumatera       

P. Jawa       

Bali & Kep NTT       

P. Kalimantan       

P. Sulawesi       

Kep. Maluku       

P. Papua       

Indonesia       
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2. Dari tabel di atas, buatlah grafik pada kertas grafik, dimana sumbu x 

menunjukkan Tahun sedangkan sumbu y menunjukkan Jumlah Penduduk 

dalam ribuan (1000). Gunakan pensil warna untuk membedakan tiap 

Pulau. 

3. Deskripsikan keadaan Proyeksi Kependudukan di Indonesia pada Tahun 

2010 – 2035! 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

  

4. Identifikasikan pertumbuhan penduduk di Pulau manakah yang paling 

tinggi! 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

5. Susunlah program  yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

untuk menghadapi proyeksi kependudukan pada tahun 2010 – 2035 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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3. Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Judul : Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

Tujuan : Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, 

diharapkan Saudara mampu menganalisis mobilitas 

penduduk dan tenaga kerja. 

Identitas Mata 

Pelajaran 

: Geografi /XI/Semester2 

Media dan alat : Internet 

Kegiatan :  

 

1. Pelajari tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja dari buku atau 

internet seperti pada tautan: 

https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjAxNzAwMDAwM

DAwMDAwMDEwMjM2Ng%3D%3D&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL

3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMTIvMjUvMjAxNzAwMDAwMDAwMDAwMDEwMj

M2Ni9zdGF0aXN0aWstbW9iaWxpdGFzLXBlbmR1ZHVrLWRhbi10ZW5hZ2Eta2Vy

amEtMjAxNy5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wNS0yNCAxMDo0MDowMg%3D

%3D (Buku tentang Statistik, Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja) 

2. Cermati tabel beriku 

 

 

 

               

 

 

 

Sumber BPS 2017 
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3. Identifikasikan mobilitas penduduk antar pulau yang terjadi! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4. Analisislah mobilitas penduduk yang terjadi! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

5. Identifikasi masalah yang akan terjadi di daerah yang ditinggalkan dan 

daerah yang didatangi! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

6. Beri saran solusi masalah tersebut yang bisa dilakukan oleh masyarakat 

dan pemerintah! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

7. Buka tautan 

- https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html dan 

- https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/karakteristik-tenaga-kerja-

indonesia   
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kemudian isi tabel di bawah ini! 

Tabel: Karakteristik Dasar Ketenagakerjaan Indonesia Indonesia (1997-2010) 

Populasi dan Angkatan Kerja 1997 2001 2004 2007 2010 

Penduduk 15 Thn (jutaan)      

Angkatan Kerja (jutaan)      

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 

     

Bekerja (jutaan)      

Tingkat Partisipasi Kerja (TPA)      

Pengangguran Terbuka (jutaan)      

Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 

     

Setengah Pengangguran      

(0 jam/minggu)      

(1 - 14 jam/minggu)      

15 – 24 jam/minggu)      

24 – 34 jam/minggu)      

 

8. Analisislah Angkatan kerja di Indonesia selama tahun 1997 – 2010! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

9. Jelaskan yang dimaksud dengan tingkat partisipasi kerja! 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

10. Analisislah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama tahun 1997 – 2010! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................... 

11. Bandingkan tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran di 

Indonesia! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

12. Prediksikan apa yang akan terjadi dengan kondisi tenaga kerja Indonesia 

seperti di atas! 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

13. Berilah saran solusi terhadap masalah tersebut! 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

14. Susunlah sebuah program kerja untuk mengatasi permasalahn tenaga 

kerja di Indonesia secara umum  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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C. Bahan Bacaan 

1. Sumber Data, Pengolahan, dan Analisis Data 

Kependudukan 

SUMBER DATA KEPENDUDUKAN 

a. Sensus Penduduk (cacah jiwa), yaitu penghitungan jumlah penduduk oleh 

Pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Sensus 

penduduk dilaksanakan tiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sensus 

penduduk pada tahun 1930, 1961, 1970, 1980, 1990 dan 2000. Sensus 

penduduk ada dua macam yaitu:  

1) Sensus De Facto yaitu penghitungan/pencacahan terhadap setiap 

penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan.  

2) Sensus De Yure yaitu penghitungan/pencacahan terhadap penduduk 

yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan 

sensus. Jadi penduduk yang hanya bertamu atau menumpang tidak 

ikut didata. 

Di Indonesia digunakan kriteria sensus de facto. 

b. Survey penduduk, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan 

pada waktu dan tempat tertentu. Survey yang dilakukan meliputi survey 

ekonomi nasional, survey angkatan kerja nasional dan survey penduduk 

antar sensus (SUPAS). 

c. Registrasi, yaitu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan 

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal 

dan perubahan pekerjaan secara rutin. Pencatatan ini terutama dilakukan 

di tingkat pemerintah terendah yaitu kelurahan. 
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Data kependudukan dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, registrasi, 

dan survei penduduk. Hasil data tersebut kemudian dapat diolah dan 

dianalisa untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan di suatu 

wilayah atau negara.  

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA KEPENDUDUKAN 

 
Gejala kependudukan di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk, fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), migrasi 

(perpindahan), komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Gejala 

kependudukan tersebut dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan 

data kependudukan. 

a. Pertumbuhan Penduduk 

 
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu 

wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. 

Macam-macam pertumbuhan penduduk: 

1) Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang 

diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

Pa = L –M 

Keterangan : 

Pa  : Pertumbuhan penduduk alami 

L  : Kelahiran (natalitas) 

M  : Kematian (mortalitas) 

 
2) Pertumbuhan penduduk total 

Pt = (L – M) + (I - E) 

Keterangan : 

Pt  : Pertumbuhan penduduk total 

L  : Jumlah kelahiran 

M  : Jumlah kematian 
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I  : Banyaknya orang yang melakukan imigrasi 

E  : Banyaknya orang yang melakukan 

 
3) Pertumbuhan Penduduk Geometri 

Pt = P0 x (1 + r)n 

Keterangan : 

Pt  : Pertumbuhan penduduk pada akhir tahun 

P0  : Jumlah penduduk awal tahun 

r  : Angka pertumbuhan penduduk dalam persen 

n  : Lamanya waktu antara P0 dengan Pt 

 
b. Fertilitas (Angka Kelahiran/Natalitas) 

1) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/ CBR) 

Angka kelahiran kasar yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kelahiran bayi yang hidup pada tahun tertentu setiap 1000 penduduk 

pertengahan tahun. Rumusnya adalah: 

    
 

 
    

Keterangan : 

CBR : Angka kelahiran kasar 

B  : Jumlah kelahiran selama 1 tahun 

P  : Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

K  : konstanta, yaitu 1000 

 
2) Angka Kelahiran Khusus (Age Specific Birth Rate/ ASBR) 

Angka kelahiran khusus, yaitu angka yang menunjukan jumlah 

kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur 15-49 tahun. 

Angka biasanya dinyatakan dengan banyaknya jumlah kelahiran bayi 

per 1000 penduduk wanita kelompok umur tertentu (antara 15-49 

tahun). 
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Keterangan : 

ASBR : Angka Kelahiran Khusus 

Bi  : Jumlah kelahiran dalam kelompok umur selama 1 tahun 

Pfi  : Jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu 

k  : Konstanta, yaitu 1000 

 
c. Mortalitas (Angka Kematian)  

Angka kematian adalah angka yang menunjukan jumlah kematian 

penduduk dalam suatu daerah  atau Negara. 

1) Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) 

Angka kematian kasar yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian setiap 1000 penduduk dlam waktu satu tahun. Adapun 

rumusnya : 

    
 

 
    

Keterangan : 

CDR : Angka Kematian Kasar 

D  : Jumlah Kematian 

P  : Jumlah Penduduk 

k  : Konstanta, yaitu 1000 

 
2) Angka Kematian Khusus (Age Specific Death Rate/ASDR) 

Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian setiap 1000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam 

waktu satu tahun. Adapun rumusnya adalah: 

     
  

  
    

Keterangan : 

ASDR  : Angka Kematian Khusus 

Mi  : Jumlah kematian usia tertentu 
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Pi  : Jumlah penduduk usia tertentu 

K  : konstanta, yaitu 1000 

 

 
3) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR) 

Angka kematian bayi yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian bayi (anak yang umurnya dibawah 1 tahun) setiap 1000 

kelahiran bayi hidup dalam satu tahun. IMR dapat dihitung dengan 

rumus berikut : 

    
                                     

                      
       

 
 

d. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) 

Sex Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan wanita 

pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan 

dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. 

Adapun rumusnya adalah : 

SR  
  

  
 x 100 

Keterangan : 

SR  : Rasio jenis kelamin 

PL   : jumlah penduduk laki-laki 

PW  : Jumlah penduduk wanita 

Kriteria Sex Ratio dapat dilihat pada tabel berikut : 

No Persentase Kriteria 

1 SR > 100 
Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan penduduk perempuan 

2 SR = 100 
Jumlah penduduk laki-laki sama dengan penduduk 

perempuan 

3 SR < 100 
Jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki 
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e. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) 

Dependency ratio adalah angka yang menyatakan perbandingan antara 

banyaknya orang yang termasuk usia tidak produktif dengan banyaknya 

orang yang termasuk usia produktif. 

Orang yang termasuk golongan usia tidak produktif adalah: 

1) antara usia 0 sampai 14 tahun, 

2) usia 65 tahun ke atas. 

Adapun yang termasuk usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 

tahun. 

Untuk menghitung rasio ketergantungan dapat menggunakan rumus :  

RK  
               

        
 x 100 

 
Keterangan :  

RK  : Rasio Ketergantungan 

P(0-14) : jumlah penduduk usia muda (0-14) 

P(65+) : jumlah penduduk usia tua (>65) 

P(15-64) : jumlah penduduk usia produktif (15-64) 

 
f. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk menurut usia suatu wilayah berpengaruh  pada 

struktur penduduk, seperti: 

1) Struktur penduduk muda, adalah susunan penduduk suatu Negara 

yang sebagian besar terdiri atas penduduk usia muda. Hal ini karena 

tingkat kelahiran lebih tinggi dari kematian. 

2) Struktur penduduk dewasa, adalah struktur penduduk suatu Negara 

yang sebagian besar usia dewasa. Hal ini karena tingkat kelahiran dan 

kematian rendah. 

3) Struktur penduduk tua, adalah susunan penduduk yang sebagian 

besar penduduk usia tua. Hal ini karena tingkat kelahiran rendah dan 

kematian tinggi. 
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g. Piramida Penduduk 

1) Piramida Penduduk Muda (Ekspansif) 

Menunjukan jumlah penduduk usia muda lebih besar dari pada usia 

dewasa maupun tua. Bentuk piramida melebar dibagian bawah dan 

meruncing dibagian atas (limas). Menunjukan tingginya tingkat 

kelahiran, seperti di Negara berkembang Indonesia, Pakistan, India, 

Bangladesh, Brazil dan Mexico. 

 

Gambar 2. Piramida Penduduk Muda 

Sumber: (http://www.amazinginformation.xyz/) 

 

2) Piramida Penduduk Stasioner 

Menunjukan jumlah penduduk pada tiap kelompok umur (muda, 

dewasa, tua) relatif seimbang sehingga pertumbuhan penduduk kecil. 

Contoh seperti di Negara Eropa yang telah maju dengan tingkat 

kelahiran dan kematian rendah. 

 

Gambar 3. Piramida Penduduk Stasioner 

(http://www.amazinginformation.xyz/) 

 

3) Piramida Penduduk Konstruktif 

Menunjukan jumlah penduduk usia tua lebih besar dari usia muda. 

Bentuknya mengecil di kelompok umur muda, melebar di kelompok 

umur dewasa, dan mengecil kembali di kelompok umur tua. 

http://www.amazinginformation.xyz/
http://www.amazinginformation.xyz/
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Menunjukan adanya penurunan yang cepat terhadap tingkat kelahiran 

dan rendahnya tingkat kematian penduduk. Contoh seperti di Jepang 

dan Swedia. 

 

Gambar 4. Piramida Penduduk Ekspansif 

(http://www.amazinginformation.xyz/) 

 
h. Transisi Demografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Transisi Demografi 
Sumber: 

https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bz

KB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM: 

 
Transisi demografi adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat 

kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu 

negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi 

ekonomi yang terindustrialisasi. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh 

http://www.amazinginformation.xyz/
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
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ahli geografi Amerika Serikat Warren Thompson yang mengamati perubahan 

tingkat kelahiran dan kematian masyarakat-masyarakat industri selama 200 

tahun. Sebagian besar negara maju telah melewati proses transisi demografi 

dan memiliki tingkat kelahiran yang rendah, sementara sebagian besar 

negara berkembang masih mengalami proses transisi ini. Finlandia adalah 

contoh yang telah menyelesaikan transisi demografinya, tingkat kelahiran 

dan kematiannya tinggi pada 1785- 1790 yang kemudian semua ini menjadi 

rendah pada 1970-1976. Finlandia menyelesaikan transisi demografinya 

dalam waktu lebih dari satu setengah malahan mendekati dua abad. 

Carlos Paton Blacker mengembangkan model transisi demografi miliknya 

yang dibagi kepada lima tahapan. Tahap pertama yaitu tahap stabil tinggi 

dimana angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, kedua yaitu tahap 

perkembangan awal dimana angka kelahiran masih tinggi namun angka 

kematian dengan cepat menurun, ketiga yaitu tahap perkembangan akhir 

dimana angka kelahiran mulai menurun dan angka kematian menurun secara 

lebih perlahan, keempat yaitu tahap stabil rendah dimana angka kelahiran 

dan angka kematian rendah, dan yang kelima yaitu tahap menurun dimana 

angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian. 

Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup drastis pada angka 

kelahiran dan kematian dalam kurun 40 tahunan terakhir. Menurut data yang 

dihimpun BPS angka kelahiran Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 

2,6 dan pada tahun 2017 telah mencapai angka rata-rata 2,11 kelahiran per 

wanita. Angka ini menurun jauh dari tahun 1971 dimana pada saat itu 

tercatat angka kelahiran mencapai rata-rata 5,61 kelahiran per wanita. 

Begitu juga dengan angka kematian Indonesia yang terwakilkan oleh angka 

kematian di bawah umur lima tahun.  

Pada tahun 2012 menurut data BPS angka kematian di bawah umur lima 

tahun tercatat pada angka 43 kematian per 1000 anak umur 0-4 tahun dalam 

satu tahun. Angka ini juga menurun jauh dari tahun 1971 yang mencapai 
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angka 218 kematian. Bahkan, data dari Central Intelligence Agency pada 

tahun 2017 mencatat bahwa angka kematian kasar Indonesia mencapai 

angka 6,5 kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun. Kedua angka ini 

sebenarnya sudah cukup baik karena sudah berada di bawah rata-rata angka 

kelahiran dunia yaitu 2,52 kelahiran per wanita dalam satu tahun dan rata-

rata angka kematian dunia yaitu 7,73 kematian per 1000 penduduk dalam 

satu tahun. 

Berdasarkan tren yang menurun dan besar dari kedua angka tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Indonesia kini telah berada pada tahap ketiga dari model 

transisi demografi yaitu tahap perkembangan akhir dimana angka kelahiran 

dan angka kematian sama-sama menurun dengan lebih lambat dan 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cenderung mulai rendah. 

Bila bercermin dengan negara-negara yang telah lebih maju, yaitu negara-

negara yang telah berada pada tahap keempat dan kelima seperti Jerman, 

Jepang, Prancis, Inggris, atau negara-negara Skandinavia, angka kelahiran 

Indonesia masih berada di atasnya. Rata-rata angka kelahiran pada negara-

negara tersebut berada pada rentang 1,5-2 kelahiran per wanita dalam satu 

tahun. Sedangkan pada angka kematian, Indonesia lebih rendah dari negara-

negara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran 

Indonesialah yang masih menjadi poin pembeda. 

Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan dalam pengendalian angka 

kelahiran yaitu; perencanaan keluarga dan status wanita. Lalu apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk perencanaan keluarga dan bagaimana 

status wanita dalam pandangan masyarakat Indonesia? Pemerintah melalui 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) telah 

melakukan usaha-usaha perencanaan keluarga dengan program-

programnya.  
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Seperti dua anak cukup dan program kependudukan, keluarga berencana, 

dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang berupaya untuk menurunkan laju 

pertumbuhan penduduk dan kelahiran yang tidak diinginkan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan 

dan pemahaman bahwa "banyak anak banyak rezeki" masih kerap kita 

jumpai. 

Selanjutnya tentang status wanita, suatu hal yang bahkan terkadang masih 

dianggap tabu untuk dibicarakan. Menurut publikasi "Pembangunan Manusia 

Berbasis Gender 2015" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

dan Perlindungan Anak, Indeks Pemberdayaan Gender negara kita tercatat 

pada angka 68,43. Angka ini di bawah Singapura (90,13), Brunei Darussalam 

(85,18), Malaysia (77,29), dan Thailand (72,19). Angka ini terbentuk dari 

komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan pada Indeks 

Ketimpangan Gender, Indonesia masih berada pada tiga urutan terendah 

dengan angka 0,500 dengan hanya membawahi Laos (0,534) dan Kamboja 

(0,505). Masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura (0,090) dan 

Malaysia (0,210). Angka-angka ini tercermin pada keseharian kita, dimana 

masih banyak stigma yang terasa menomorduakan wanita dibandingkan laki-

laki. Seperti masih sering rasanya kita temui banyak wanita yang dipandang 

sebelah mata hanya karena mereka memilih untuk mengejar karirnya.  

Secara tidak langsung ini mengimplikasikan bahwa ada anggapan bahwa 

wanita tidak perlu menempuh pendidikan yang terlalu tinggi. Melihat 

kenyataan ini tentunya pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah. 

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

telah dilaksanakan program unggulan yaitu "Three Ends" yang salah satunya 

adalah Akhiri Kesenjangan Ekonomi yang mendorong wanita Indonesia 

untuk berwirausaha. 
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2. Faktor Dinamika dan Proyeksi Kependudukan 

a. Dinamika Penduduk 

 
Dinamika penduduk ialah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-

perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau 

perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk 

suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui 

melalui sensus, registrasi dan survey penduduk. 

1) Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Penduduk 

a) Angka Kelahiran (Natalitas), ialah angka yang menunjukkan bayi yang 

lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa 

dibagi menjadi 3 jenis, yakni :Angka kelahiran dikatakan tinggi ljika 

angka kelahiran berkisar > 30 per tahun.Angka kelahiran dikatakan 

sedang jika angka kelahiran berkisar  20 sampai dengan 30 per 

tahun.Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar  

kurang < 20 per tahun. 

b) Angka Kematian (Mortalitas), yakni angka yang menunjukkan jumlah 

kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas ini dibagi 

menjadi 3 jenis, yakni : Mortalitas dikatakan tinggi jika angka 

kematian berkisar > 18 per tahun. Mortalitas dikatakan sedang jika 

angka kematian berkisar antara 14-18 per tahun. Mortalitas dikatakan 

rendah jika angka kematian berkisar antara 9-13 per tahun. 

c) Perpindahan Penduduk (Migrasi), yakni suatu perpindahan penduduk 

dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa 

macam, yakni :  

(1) Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke 

negara lain. 

(2) Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah 

negara tertentu. 

(3) Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. 
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(4) Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau 

dalam suatu negara. 

(5) Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal 

sesudah beberapa lama berada di negara orang lain. 

 
2) Dampak Dinamika Penduduk 

a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

b) Peningkatan pengangguran 

c) Meningkatnya kemiskinan 

d) Penurunan tingkat kesehatan 

e) Menurunnya tingkat pendidikan 

f) Penurunan kesejahteraan 

g) Peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal 

 
b. Proyeksi Penduduk 

 
Dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang, diperlukan 

informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, 

persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi 

yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan 

disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini sudah tersedia dari 

hasil sensus dan survei-survei, Sedangkan untuk masa yang akan datang, 

informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah 

penduduk dan komposisinya di masa mendatang berdasarkan asumsi arah 

perkembangan fertilitas, mortalitas dan migrasi. Data penduduk Indonesia 

yang dapat dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi adalah berasal 

dari sensus penduduk (SP) yang diselenggarakn pada tahun yang berakhir 

“0” dan survei antar sensus (SUPAS) pada tahun yang berakhir “S”. Hasil 

proyeksi  penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan 

beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan 

fasilitas kesempatan kerja. 
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Rumus proyeksi penduduk :  

Pn = Po ( 1 + r )n 

Keterangan :  

Pn = jumlah penduduk pada tahun n (ditanyakan) 

Po = jumlah penduduk pada tahun 0 / tahun dasar (diketahui) 

n   = jumlah tahun antara 0 hingga n 

r    = tingkat pertumbuhan penduduk pertahun ( dalam % ) 

 
Contoh soal : 

Misalkan pada tahun 2000 jumlah penduduk indonesia tercatat 205 juta jiwa. 

Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun adalah 1,5 %. Berapakah proyeksi 

penduduk indonesia pada tahun 2005? 

Jawab : 

            Pn = Po ( 1 + r )n 

                 = 205 juta ( 1 + 1,5% )5 

                 = 205 juta ( 1 + 0,015 )5 

                 = 205 juta ( 1,015 )5 

                 = 205 juta ( 1,0773 ) 

                 = 220 juta 

Jadi poyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2005, dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk 1,5% pertahun, adalah 220 juta. 
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3. Permasalahan yang Diakibatkan Dinamika Kependudukan 

Setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah 

kependudukan yang dihadapi suatu negara berbeda dengan negara yang 

dihadapi negara lain. Secara umum, permasalahan penduduk di Indonesia 

terdiri dari masalah kuantitas penduduk dan masalah kualitas penduduk.  

a. Masalah Kuantitas, yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan 

pertumbuhannya. 

1) Jumlah Penduduk Indonesia Yang Besar.  

Dampak jumlah penduduk yang besar yaitu kurangnya kecukupan 

bahan pangan, perumahan, fasilitas kesehatan, terjadi pengangguran 

yang tinggi, dan fasilitas lainnya 

2) Pertumbuhan penduduk yang cepat. 

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, 

walaupun ada kecenderungann menurun. Laju pertumbuhan 

penduduk pada 1971 – 1980 sebesar 2,32% per tahun, tahun 1980 – 

1990 sebesar 1,98% per tahun, dan 1990 – 2000 sebesar 1,6% per 

tahun. 

Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, 

pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). KB 

dirancang oleh pemerintah untuk agar keluarga sebagai unit terkecil 

kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil 

Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan 

yang seimbang. 

3) Tingkat Kemakmuran rendah 

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar, yakni 37,5 juta 

penduduk. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber 

daya manusia. 
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4) Persebaran Penduduk Tidak Merata 

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran 

antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan dan 

perdesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya +- 7% dari 

seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni oleh kurang lebih 60% 

penduduk Indonesia. Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau 

Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa 

tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa, dan tahun 

1998 menjadi 938 jiwa per kilometer persegi. 

b. Masalah Kualitas 

1) Tingkat kesehatan penduduk yang rendah, faktor penyebabnya 

adalah: 

a) Banyaknya lingkungan yang kurang sehat. 

b) Penyakit menular sering berjangkit. 

c) Gejala kekurangan gizi sering dialami penduduk, yaitu: 

kekurangan vitamin A, kekurangan protein, dan zat besi 

2) Tingkat pendidikan yang rendah, faktor penyebab tingkat pendidikan 

yang rendah antara lain: 

a) Pendapatan perkapita penduduk rendah, sehingga orang 

tua/penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah 

sebelum tamat 

b) Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana 

pendidikan. 

c) Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya 

pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan 

anaknya. 
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4. Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

a. Mobilitas Penduduk 

 
Mobilitas penduduk merupakan gerakan atau arus perpindahan penduduk 

dari duatu tempat ke tempat lainnya, yang dipengaruhi oleh: 

1) Faktor Pendorong, merupakan faktor dari daerah asal. Beberapa faktor 

pendorong mobilitas antara lain: 

a) Turunnya sumber daya alam di daerah asal mereka 

b) Hilangnya mata pencaharian 

c) Diskriminasi yang bersifat penekanan atau penyisihan 

d) Memudarnya rasa ketertarikan oleh karena kesamaan kepercayaan 

e) kebiasaan, atau kebersamaan perilaku, baik antar anggota keluarga 

maupun masyarakat sekitar 

f) Menjauhkan diri dari masyarakat karena tidak ada lagi kesempatan 

untuk pengembangan diri, pekerjaan atau perkawinan 

g) Menjauhkan diri dari masyarakat karena bencana alam seperti banjir, 

kebakaran, kekeingan , gempa bumi, atau epidemik penyakit 

2) Faktor penarik, merupakan faktor yang ada di daerah tujuan. Beberapa 

faktor penarik, yaitu: 

a) Kesempatan yang lebih untuk bekerja sesuai dengan latat belakang 

profesinya dibandingkan di daerah asal 

b) kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 

c) kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan atau pelatihan 

sesuai dengan spesialis yang dihendaki 

d) keadaan lingkungan yang menyenangkan seperti suasana perumahan, 

sekolah, dan fasilitas umum lainnya 

e) ketergantungan, seperti dari seseorang istri terhadap suaminya yang 

ditinggal di tempat yang dituju 
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3) Faktor kendala, yaitu faktor yang terletak diantara daerah asal dan 

daerah tujuan. Misalnya jarak, jenis alat transportrasi, dan biaya 

transportasi. jarak yang terlalu jauh dan mudahnya transportrasi dapat 

mendorong mobilitas penduduk. 

 
b. Macam-macam Mobilitas  

 
Mobilitas penduduk penduduk dapat dibedakan menjadi 2 macam , yaitu 

mobilitas permanen (tetap) dan mobilitas non permanen (tidak tetap). 

1) Mobilitas Permanen ( Tetap/Migrasi) 

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain denagn maksud untuk menetap di daerah tujuan. secara 

garis besar migrasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Migrasi Internasional 

dan Migrasi internal atau transmigrasi  

2) Mobilitas Nonpermanen atau Mobilitas Sirkuler ( Tidak Tetap) 

Mobilitas penduduk nonpermanen atau mobilitas sirkuler adalah gerak 

penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dengan tidak ada niat 

untuk menetap di daerah tujuan, dibedakan menjadi dua yaitu komutasi 

dan sirkulasi. Komutasi merupakan mobilitas penduduk secara ulang alik 

(pergi pulang) tanpa menginapdi tempat yang dituju. Orang yang 

melakukan komutasi disebut komuter atau penglaju. Sirkulasi adalah 

mobilitas penduduk non permanen, tetapi sempat menginap di tempat 

tujuan. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler 

 
c. Tenaga Kerja 

 
Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam  usia kerja. menurut 

UU No.13 tahun 2003 Bab 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakuakan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuahan 

masyarakat.  
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Klasifikasi Tenaga Kerja 

1) Tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian pada bidang tertentu. keahlian tersebut diperoleh dari 

bidang pendidikan. contoh tenaga kerja terdidik guru, dosen, dokter, 

akuntan, pengacara dll. 

2) Tenaga Kerja Terlatih, merupakan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian pada biadang tertentu  dan keahlian tersebut diperoleh dari 

pengalaman dan latihan. Contoh  tenaga kerja terlatih adalah montir, 

penjahit, sopir dll. 

3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih, merupakan tenaga 

kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja, tidak memerlukan 

pendidikan dan latihan terlebih dahulu. contohnya seperti buruh 

kasar, kuli, pembantu rumah tangga, dll. 

 
d. Masalah Tenaga Kerja  

  
Setiap negara mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang berbeda-

beda, termasuk Indonesia. Di negara Indonesia mempunyai permasalahan-

permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks. Berikut masalah-masalah 

yang sering muncul dari ketenagakerjaan Indonesia: 

1) Kualitas tenaga kerja yang rendah 

Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah muncul akibat dari tingkat 

pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal dan pendidikan non 

formal.tingkat pendidikan yang rendah biasanya yerjadi akibat 

kemampuan ekonomi masyarakat indonesia yang belum mampu 

menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya saat memasuki usia 

angkatan kerja timbul masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. 

2) Kesempatan Kerja yang rendah 

Jumlah kesempatan kerja yang rendah timbul akibat dari produktifitas 

masyarakat yang rendah sehinnga jumlah lapangan kerja tidak sebanding 

dengan jumlah angkatan kerja. Jika hal tersebut terjadi  maka akan 

menimbulkan masalah pengangguran. 
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3) Persebaran Tenaga Kerja Yang Tidak Merata 

Pembangunan ekonomi yang tidak merata merupakan salah satu 

penyebab dari persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sehingga 

tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain tidak seimbang.  

4) Masalah Pengangguran 

Pengangguran merupakan masalah paling besar dalam ketenagakerjaan  

Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk di 

Indonesia yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-Soal 

Topik Dinamika Kependudukan merupakan topik yang muncul pada soal UN 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan hasil 

analisis PAMER UN, topik ini kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di 

lingkup Nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Dinamika 

Kependudukan. 

Soal UN Tahun 2016 

1. Banyaknya pemuda desa pergi ke kota mencari pekerjaan menyebabkan 

semakin sulitnya memperoleh tenaga kerja untuk mengelola lahan 

pertanian. Pola pergerakan penduduk dalam kasus tersebut adalah…. 

A. Migrasi  

B. Emigrasi 

C. Urbanisasi 

D. Remigrasi 

E. Transmigrasi 

Kunci jawaban: C 

Pembahasan:  

Urbanisasi tidak hanya diartikan proses perpindahan penduduk desa ke 

kota saja. Tetapi juga memiliki beberapa arti seperti di bawah ini. 

a. suatu proses pembengkakan kota yang diakibatkan adanya 

peningkatan jumlah penduduk yang cepat, contoh Jakarta, Surabaya, 

Bandung, Medan. 
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b. proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah atau negara 

yang disebabkan oleh perkembangan sosisal, ekonomi, dan 

perkembangan IPTEK. Misalnya Cilegon dan Cikarang. 

c. suatu proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi suasana 

perkotaan. 

 

Soal UN Tahun 2017 

1. Dampak piramida penduduk seperti gambar di masa mendatang adalah.... 

 

 

 

 

A. Persaingan dalam mencari kerja 

B. Pelayanan kesehatan meningkat 

C. Kuantitas penduduk menurun 

D. Pendapatan masyarakat meningkat 

E. Harapan hidup meningkat 

Kunci Jawaban: A 

Pembahasan: 

Piramida penduduk muda berdampak positif dan negatif. Dampak 

positifnya, jika lebih dominan penduduk muda maka masalah kurangnya 

tenaga kerja dapat diatasi, negara tersebut memiliki penduduk usia 

produktif yang lebih banyak. Dampak negatifnya, dalam jangka panjang 

jika penduduk usia 65 tahun ke atas meninggal, akan terjadi pengurangan 

jumlah penduduk, juga banyaknya penduduk usia muda menyebabkan 

terjadinya persaingan dalam mencari kerja, sehingga harus diimbangi 

dengan lapangan kerja agar tingkat pengangguran tidak bertambah. 
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Soal UN Tahun 2018 

1. Cara mengatasi masalah natalitas penduduk Indonesia seperti dalam 

gambar adalah …. 

 

 

 

 

 

 

A. Menyiapkan layanan kesehatan memadai 

B. Mengembangkan sumber daya manusia 

C. Menjalankan program transmigrasi 

D. Memperbanyak lapangan kerja 

E. Menggalakkan program keluarga berencana 

Kunci Jawaban: E 

Pembahasan: 

Program utama pemerintah untuk mengatasi angka kelahiran (natalitas) 

yang tinggi adalah menggalakkan program keluarga berencana, yaitu 

gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan 

membatasi kelahiran sehingga angka kelahiran bayi menurun. 
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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 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Soal 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 
Menganalisis 
dinamika 
kependudukan 
di Indonesia 
untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Dinamika 
kependud
ukan 

Piramida 
penduduk 
dan transisi 
demografi 

Disajikan 
gambar 
piramida 
penduduk 
dan transisi 
demografi, 
peserta 
didik dapat 
menghubun
gkan antara 
piramida 
penduduk 
dengan 
transisi 
demografi 

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 : Wahyu Widiastuti 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Menganalisis 
dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Perhatikan piramida penduduk berikut! Terdapat pada Stage 

berapakah transisi demografinya?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1, kelahiran dan kematian seimbang 

B. 2, tingkat kematian menurun drastis 

C. 3, tingkat kelahiran menurun, kematian tetap 

D. 4, tingkat kelahiran dan kematian rendah 

E. 5, peningkatan kembali tingkat kesuburan 

LINGKUP MATERI 

Dinamika 

kependudukan 
 

MATERI 

Piramida penduduk 
dan transisi 
demografi 

 

Kunci 
Jawaban 

A 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan gambar 
piramida penduduk 
dan transisi 
demografi, peserta 
didik dapat 
menghubungkan 
antara piramida 
penduduk dengan 
transisi demografi  
 
 
 
 

 

 

√   

PAKET - … 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Soal Uraian 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 3.5 
Menganalisis 
dinamika 
kependudukan 
di Indonesia 
untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Dinamika 
kependud
ukan 

Proyeksi 
penduduk 
dan kualitas 
penduduk. 

Disajikan 
data 
proyeksi 
penduduk 
tahun 2010-
2030 usia 
65 – 74 dan 
75+, peserta 
didik dapat 
menganalisi
s perubahan 
kependuduk
an dengan 
menggunak
an grafik. 

1 L3 Uraian 
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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 : Wahyu Widiastuti 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Menganalisis 
dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Proyeksi Penduduk Indonesia menurut umur tahun 2010 – 2030 

Tahun Umur 

65 - 74 75 + 

2010 8.206 3.853 

2020 11.715 5.120 

2030 18.917 7.798 

(Sumber: BPS 2014) 

a. Buatlah grafik batang, sumbu y menunjukkan jumlah 

penduduk dalam ribuan (1000), sumbu x menunjukkan tahun 

dan umur! 

b. Deskripsikan bagaimana perubahan jumlah penduduk usia 

75+ antara tahun 2010 – 2030! 

c. Berikan alasan mengapa pemerintah harus memperhatikan 

penduduk usia 75+? 

 

Kunci Jawaban: 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jumlah penduduk usia 75+ mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi tahun 2020-2030 dibandingkan tahun sebelumnya. 

c. Pemerintah harus memperhatikan penduduk usia 75+ karena: 

- Rentan terhadap penyakit 

- Daya tahan tubuh sudah menurun 

- Ketergantungan terhadap orang lain sangat tinggi 

 

LINGKUP MATERI 

Dinamika 

kependudukan 
 

MATERI 

Proyeksi penduduk  
dan kualitas 
penduduk 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data 
proyeksi penduduk 
tahun 2010-2030 
usia 65 – 74 dan 
75+, peserta didik 
dapat menganalisis 
perubahan 
kependudukan 
dengan 
menggunakan 
grafik. 

√   

PAKET - … 
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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 3.5 menganalisis dinamika kependudukan di 

Indonesia untuk perencanaan pembangunan diuraikan menjadi beberapa 

aktivitas pembelajaran. Pada unit pembelajaran Dinamika Kependudukan  

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. 

Tabel 5. 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 menyeluruh 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 

 

Tabel 6. 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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PENDAHULUAN 

Unit  ”Pembangunan Berkelanjutan Manusia Indonesia” ini membahas 

tentang materi pembangunan manusia Indonesia, yang merupakan bagian 

dari materi Kependudukan pada Kompetensi Dasar mata pelajaran Geografi 

SMA  

Unit ini merupakan bahan pengayaan dari materi Kependudukan yang 

meliputi Dinamika Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan Manusia 

Indonesia 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 Pembangunan 

Berkelanjutan pada Manusia Indonesia. 
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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 

bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda dan uraian yang mengukur 

keterampilan berpikir tinggat tinggi peserta didik. 
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KOMPETENSI DASAR DAN PERUMUSAN IPK 

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi 

Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 

kelas XI: 

Tabel 1. Target Kompetensi Dasar 

No Kompetensi Dasar Target Kompetensi Kelas 

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia.  

Menganalisis pembangunan 
manusia Indonesia. 

XI 

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

Menyajikan data kependudukan 
dalam bentuk tabel dan grafik. 

Menyajikan data indeks 
pembangunan manusia (IPM)  
dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

 

XI 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK) 

PENGETAHUAN 

INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI (IPK)  

KETERAMPILAN 

IPK Pendukung: 
3.5.1 Menjelaskan kualitas 

penduduk. 
3.5.2 Menjelaskan faktor 

penentu kualitas 

IPK Pendukung: 
4.5.1 Mengumpulkan data 

kependudukan. 
4.5.2 Mengolah data kependudukan. 
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penduduk. 
3.5.3 Menjelaskan Indeks 

Pembangunan Manusia 
(IPM). 

3.5.14 Mengidentifikasi faktor 
yang mempengaruhi 
Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 

3.5.15. Mengidentifikasi manfaat 
Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). 

3.5.16. Menghitung  Indeks 
Pembangunan Manusia 
(IPM). 

3.5.17 Menjelaskan pengertian 
bonus demografi. 

3.5.18 Mengidentifikasi dampak 
bonus demografi terhadap 
pembangunan. 

IPK Kunci: 
3.5.19 Menganalisis pengaruh 

mobilitas penduduk 
terhadap pembangunan. 

3.5.20 Menganalisis masalah 
kualitas penduduk 
Indonesia dengan 
memperhatikan Indeks 
Pembangunan Manusia. 

3.5.21 Menganalisis dampak 
bonus demografi terhadap 
pembangunan. 

IPK Kunci: 
4.5.3 Menyajikan data 

kependudukan dalam bentuk 
peta, tabel, grafik, dan atau 
gambar 

4.5.4 Menyajikan data Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia dalam bentuk grafik. 

IPK Pengayaan: 
3.5.22 Merencanakan kebijakan 

pembangunan di bidang 
pendidikan, kesehatan, 
atau penyediaan tenaga 
kerja untuk meningkatkan 
kualitas penduduk 
Indonesia. 

IPK Pengayaan: 
4.5.5 Mempresentasikan hasil 

analisis data kependudukan 
dalam bentuk peta, tabel, 
grafik, dan atau gambar. 

4.5.6 Mempresentasikan hasil 
analisis data  Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia dalam bentuk grafik 
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APLIKASI DI DUNIA NYATA 

A. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) 

adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM 

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara 

maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur 

pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.  

Untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai target yang 

diharapkan pemerintah Indonesia, maka beberapa wilayah provinsi perlu 

mengoptimalkan berbagai aspek. Berikut cuplikan berita tentang Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur dan target pencapaiannya. 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA TIMUR, 

Ini Harapan Gubernur Khofifah kepada Seluruh Keluarga Besar 
Muhammadiyah 

 

May 18, 2019. 
MALANGTIMES - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur berada di 

nomor 15 dari 34 provinsi. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur 

ialah terendah dari seluruh Jawa. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

ingin mendongkrak IPM tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Gubernur Jawa 

Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Kajian Ramadhan dan Buka Puasa 

Bersama Gubernur dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 

Sabtu sore (18/5) di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).  

"Tidak bisa ditawar bahwa Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur harus 

ditingkatkan," tegasnya. Dan untuk meningkatkan itu, seluruh keluarga besar 
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Muhammadiyah Jawa Timur dikatakan Khofifah telah memberikan pondasi 

yang sangat kuat, tegas, dan signifikan melalui lembaga pendidikan, melalui 

lembaga kesehatan, dan melalui lembaga ekonomi. 

Permasalahannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Jawa Timur ini sekitar Rp 2.000 triliun. Sedangkan Anggaran Pendapatan, 

dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp 31 triliun. Itu artinya, tidak sampai 2 

persen APBD bisa menstimulir seluruh gerakan pembangunan di Jawa Timur. 

"Kalaupun itu masih ditambah dengan aset, katakan sahamnya Pak Wali Kota 

Malang, sahamnya Pak Wakil Bupati Malang, sahamnya Wali Kota Batu, dan 

saham dari Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, kita punya BPD Jawa Timur itu 

pun asetnya hanya 50 triliun," imbuhnya. Artinya, itu hanya sekitar 2,5 

persen dari total PDRB yang ada di Jawa Timur. Nah, peningkatan IPM sendiri 

tidak mungkin bisa dilakukan dengan APBD yang Rp 31 triliun, itupun untuk 

seluruh sektor. 

IPM Jawa Timur sendiri ditargetkan di Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2024 yakni 75,3. Sedangkan di Jawa Timur 

hari ini baru 68. "Kami ingin meningkatkan paling tidak dalam lima tahun ke 

depan di dalam RPJMD yang sedang kami matangkan dengan DPRD, akan ada 

peningkatan paling tidak tiga point dari yang sekarang 68 poin," tandasnya. 

Untuk itu, Khofifah mengajak kepada semua stakeholder, betapa pentingnya 

strong partnership di antara seluruh elemen strategis yang ada di Jawa 

Timur. "Sekian banyak amal usaha yang sudah didedikasikan, 

dikontribusikan oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah tentu akan 

menjadi bagian dari kontribusi yang sangat signifikan bagaimana memajukan 

Jawa Timur, yang ini juga menjadi bagian dari centrifugal dari banyak sekali 

kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia," pungkasnya. 

https://malangtimes.com/public/baca/39606/20190518/204500/indeks-pembangunan-manusia-
jawa-timur-ini-harapan-gubernur-khofifah-kepada-seluruh-keluarga-besar-muhammadiyah 
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Berdasarkan cuplikan berita di atas menunjukkan bahwa penetapan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar 75,3 

memerlukan usaha yang optimal karena Jawa Timur saat ini baru mencapai 

68. Upaya tersebut dapat dilakukan terhadap tiga dimensi yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu angka 

harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan hidup sehat, tingkat 

pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata 

lama sekolah, serta Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik 

Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita. 

B. Demografi Indonesia, Bonus Sekaligus Kutukan di Era 

Digital 

 

 

 

 

Gambar 1. Peluang Besar di Industri Digital. (Ilustrasi) 
Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1395684/34/peluang-besar-di-industri-digital-

1555216902 

 

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) berpendapat bonus demografi bisa 

menjadi kutukan bagi Indonesia di era  industri digital. Kutukan ini terjadi 

apabila sumber daya manusia  tidak memiliki kemampuan yang memadai 

untuk mendukung industri digital. 

Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 - 

2030 mendatang. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk berusia produktif 

(15-64 tahun) akan mencapai 70 persen. Sisanya adalah penduduk berusia 

non-produktif ( di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) 

https://ekbis.sindonews.com/read/1395684/34/peluang-besar-di-industri-digital-1555216902
https://ekbis.sindonews.com/read/1395684/34/peluang-besar-di-industri-digital-1555216902
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Di satu sisi, bonus demografi menjadi berkah apabila SDM memiliki 

kemampuan yang memadai untuk industri digital. Dengan adanya 

kemampuan ini, diprediksi ada banyak wirausahawan yang lahir di era 

industri digital dan masih diperlukan edukasi yang digaungkan oleh seluruh 

pihak dalam ekosistem industri digital. Bonus demografi membuat Indonesia 

selalu dipandang menjadi pasar emas bagi para pelaku industri digital. Akan 

tetap jika SDM tidak siap, maka masyarakat Indonesia hanya mau menjadi 

penonton (konsumen) bukan pelaku di era digital.  

Kementerian Kominfo membawa inisiatif digital nasional yang dikemas 

dalam “Indonesia Pavilion” untuk menampilkan keberhasilan industri digital 

Indonesia dalam perhelatan global yaitu ITU Telecom World 2017 di Busan, 

Korea pada 25 s.d. 28 September 2017. ITU Telecom World merupakan 

kegiatan yang diinisiasi oleh International Telecommunication Union (ITU) 

sebagai suatu platform global percepatan inovasi-inovasi bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Booth Indonesia Pavilion hadir untuk memamerkan kesiapan industri digital 

Indonesia dalam tema besar “Menggerakkan Inisiatif Digitalisasi Dunia untuk 

mengembangkan praktis Model Bisnis Ekonomi Digital yang inovatif yang 

secara efektif memberdayakan potensi laten ekonomi masyarakat, dan untuk 

berkontribusi secara efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.”  

Indonesia Paviliun didirikan bersama perusahaan telekomunikasi dan 

startup ternama negeri seperti Telkom, Tokopedia, 1000 Startup, Nurbaya, 

Tukang Sayur, Modalku, dan Cashlez. 

Sumber:  

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181109142914-185-
345254/demografi-indonesia-bonus-sekaligus-kutukan-di-era-digital 
http://teknopreneur.com/2017/09/26/industri-digital-solusi-kesenjangan-
ekonomi-jadi-tema-indonesia-di-itu-telecom-world-2017/ 

 

 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181109142914-185-345254/demografi-indonesia-bonus-sekaligus-kutukan-di-era-digital
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181109142914-185-345254/demografi-indonesia-bonus-sekaligus-kutukan-di-era-digital
http://teknopreneur.com/2017/09/26/industri-digital-solusi-kesenjangan-ekonomi-jadi-tema-indonesia-di-itu-telecom-world-2017/
http://teknopreneur.com/2017/09/26/industri-digital-solusi-kesenjangan-ekonomi-jadi-tema-indonesia-di-itu-telecom-world-2017/
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SOAL-SOAL UN/USBN 

A. SOAL UN TAHUN 2017 

No Soal 

1 Pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia tergolong rendah 
bahkan ada di antara penduduk Indonesia yang berada di bawah garis 
kemiskinan. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah .... 

A. Mengusahakan jaminan sosial tenaga kerja 

B. Meningkatkan wawasan penduduk 

C. Menerapkan sistem upah di setiap daerah 

D. Memperluas lapangan kerja baru 

E. Memberikan pelayanan kesehatan gratis 

Identifikasi 

Level Kognitif : Menganalisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3. 5.22 Menganalisis kualitas penduduk Indonesia 
dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia. 

Diketahui : Rendahnya pendapatan per capita penduduk Indonesia 

Ditanyakan : Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Kualitas penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. 

 

B. UN TAHUN 2018 

No Soal 

2 Salah satu pemasalahan kependudukan di Indonesia adalah kualitas 
kesehatan masyarakat rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
dapat dilakukan dengan …. 

A. Menekan laju pertumbuhan penduduk di kota-kota padat penduduk 

B. Memberi tunjangan tinggi kepada petugas pelayanan kesehatan 

C. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat yang kurang mampu 

D. Menyekolahkan para dokter-dokter muda ke luar negeri 

E. Melaksanakan program keluarga berencana di seluruh Indonesia 
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Identifikasi 

Level Kognitif : Analisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.5.22 Menganalisis kualitas penduduk Indonesia 
dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia. 

Diketahui : Permasalahan kependudukan di Indonesia 

Ditanyakan : 
Cara untuk mengatasi permasalahan kependudukan di 
Indonesia 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Kualitas penduduk Indonesia dan Indeks Pembangunan 
Manusia. 

 
 
 

No Soal 

3 Pembangunan di Indonesia terhambat disebabkan tingkat pendidikan 
masyarakat rendah. Upaya pemerintah yang paling tepat dalam mengatasi 
masalah tersebut adalah ….  

A. pencanangan wajib belajar 12 tahun 

B. mendirikan kursus keterampilan 

C. melaksanakan program keluarga berencana 

D. mencanangkan gerakan orang tua asuh 

E. memberikan beasiswa ke luar negeri 

Identifikasi 

Level Kognitif : Analisis (C4) 

Indikator yang 
bersesuaian 

: 
3.5.22 Menganalisis kualitas penduduk Indonesia 
dengan memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia. 

Diketahui : 
Permasalahan kependudukan Indonesia di bidang 
pendidikan 

Ditanyakan : 
Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan 
kependudukan Indonesia di bidang pendidikan. 

Materi yang 
dibutuhkan 

: 
Kualitas penduduk Indonesia dan Indeks Pembangunan 
Manusia. 
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BAHAN PEMBELAJARAN 

A. Aktivitas Pembelajaran 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk), menentukan peringkat atau level pembangunan 

suatu wilayah/negara.  

Dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 2 aktivitas pembelajaran. Saudara 

dapat melakukan diskusi, penugasan individu dan kelompok untuk mencapai 

pencapaian kompetensi  tentang Pembangunan Berkelanjutan di bidang 

Pembangunan Manusia Indonesia. 

Aktivitas 1 

Pembelajaran Pembangunan Berkelanjutan untuk submateri pembangunan 

manusia Indonesia berkaitan dengan kualitas penduduk Indonesia. 

 

Kompetensi Dasar 

3.5 Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan 

pembangunan 

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

gambar. 

 

Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan pembelajaran model Problem Based Learning, peserta didik 

dapat menganalisis permasalahan kualitas penduduk Indonesia dengan 

memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia. 
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Indikator Pencapaian kompetensi: 

3.5.11  Menjelaskan kualitas penduduk. 

3.5.12 Menjelaskan faktor penentu kualitas penduduk. 

3.5.13 Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3.5.14 Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

3.5.15 Mengidentifikasi manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3.5.16 Menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3.5.22  Menganalisis permasalahan kualitas penduduk Indonesia dengan 

memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

4.5.3    Menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 

dalam bentuk grafik 

4.5.4    Mempresentasikan hasil analisis data Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Indonesia dalam bentuk grafik. 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 4 x 45 menit 

Alat dan Bahan yang Diperlukan: 

1. Powerpoint  

2. LCD 

Apa yang Saudara lakukan: 

1. Menyampaikan informasi tentang kualitas penduduk dan Indeks 

Pembangunan Manusia Indonesia melalui tayangan Powerpoint dan tanya 

jawab. 

2. Membagikan LKPD 1 tentang Kualitas Penduduk dan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk berkelompok 4 - 5 orang. 

4. mempelajari LKPD 1 terlebih dahulu dan mempersilahkan peserta didik 

jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan 

LKPD tersebut. 
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5. Memfasilitasi peserta didik melakukan diskusi dengan model Problem 

Based Learning sebagai berikut: 

Fase Orientasi: 

a. Peserta didik dalam kelompok membaca dan mencermati sumber 

bacaan yang disarankan pada LKPD 1.  

b. Peserta didik dalam kelompok dibimbing melakukan penggalian 

permasalahan yang muncul terkait kualitas penduduk Indonesia 

berdasarkan indeks pembangunan manusia yang muncul dari sumber 

bacaan yang mereka telah cermati.  

c. Peserta didik dalam kelompok merumuskan masalah yang harus 

dipecahkan 

Fase Mengorganisasi: 

a. Membantu peserta didik dalam kelompok mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas kelompok yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah tersebut. Pada pembelajaran ini permasalahan 

diarahkan pada kualitas penduduk Indonesia di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan. 

b. Mengarahkan mereka untuk menggali informasi/data melalui literatur 

yang ada di perpustakaan, internet, atau referensi lain yang 

mendukung pemecahan masalah. 

Fase Membimbing Penyelidikan: 

a. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang 

mereka baca atau pelajari untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

b. Memfasilitasi peserta didik mendiskusikan masalah kualitas 

penduduk Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan. 

c. Pemecahan masalah dilakukan dengan mengumpulkan data indeks 

pembangunan menurut jenis kelamin pada 2018, membuat grafik,  

mengidentifikasi masalah, mencari pemecahan masalah berkaitan 
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dengan indeks pembangunan manusia, dan menyusun saran yang bisa 

digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan indeks 

pembangunan manusia Indonesia.  

Fase Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya: 

a. Membimbing kelompok dalam merencanakan dan menyiapkan hasil 

diskusi pemecahan masalah atau laporan. 

b. Membimbing kelompok berbgi tugas untuk menyiapkan laporan. 

Fase Evaluasi: 

a. Mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan kelompok 

b. Mengevaluasi hasil karya kelompok berupa laporan  

6. Memfasilitasi kelompok untuk mempresentasikan hasil pemecahan 

masalah dalam bentuk laporan. 

7. Selanjutnya Saudara akan membimbing kelompok untuk membuat grafik 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi menurut Jenis Kelamin Tahun 

2018 (Gunakan LKPD 2). 
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Aktivitas 2 

Aktivitas pembelajaran ini untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi  

3.5 15   Menjelaskan pengertian bonus demografi. 

3.5.16  Mengidentifikasi dampak bonus demografi terhadap pembangunan. 

3.5.23   Menganalisis dampak bonus demografi terhadap pembangunan. 

 

Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 2 x 45 menit 

 

Apa yang Saudara lakukan: 

1. Membagikan LKPD 5 tentang Bonus demografi dan Dampaknya Terhadap 

Pembangunan. 

2. Menginstruksikan peserta didik untuk berkelompok masing-masing 4 

orang. 

3. Menginstruksikan peserta didik untuk mempelajari LKPD 5 terlebih 

dahulu dan mempersilahkan peserta didik jika ada yang ingin 

menyampaikan pertanyaan terkait cara mengerjakan LKPD tersebut. 

4. Memfasilitasi peserta didik membaca dan mencermati sumber bacaan 

yang disarankan pada LKPD (mengamati). 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan tanya jawab tentang bonus 

demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. (menanya). 

6. Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

masalah bonus demografi, merencanakan persiapannya sebagai generasi 

muda untuk menghadapi tahun bonus demigrafi 2035 (mengumpulkan 

informasi). 

7. Mendiskusikan hasil observasi peserta didik, kemudian mengkonfirmasi 

(mengasosiasi). 

8. Memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

(mengkomunikasikan)  
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 

LKPD 1 Permasalahan Kualitas Penduduk Indonesia dan 

Indeks Pembanguan Manusia (IPM) Indonesia 

 

Lembar Kerja  Peserta Didik 1 
 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas/Semester : XI/Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi Pokok  : Permasalahan Kualitas Penduduk Indonesia dan 

Indeks Pembangunan  Manusia 
Tujuan                           : Menganalisis Kualitas Penduduk dan Indeks  
                                           Pembangunan Manusia 
Petunjuk: 

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

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

 
Tugas: 

1. Baca artikel tentang Kualitas Penduduk Indonesia dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada laman-laman berikut: 

a. https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia 
b. https://wandylee.wordpress.com/2012/04/26/bagaimana-kualitas-

penduduk-indonesia/)  
 

2. Identifikasi permasalahan kualitas manusia Indonesia berkaitan 

dengan tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi 

berdasarkan Indeks Pembanguanan Manusia (IPM) Indonesia dengan 

pembagian tugas kelompok sebagai berikut: 

a. Kelompok 1 dan 2 : Permasalahan IPM Indonesia dengan tingkat  

Kesehatan 

b. Kelompok 3 dan 4: Permasalahan IPM Indonesia dengan tingkat  

Pendidikan 
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c. Kelompok 5 dan 6: Permasalahan IPM Indonesia dengan tingkat  

Kesejahteraan Ekonomi 

3. Diskusikan pemecahan masalahnya dengan mencari jawaban 

dibeberapa literatur yang ada di perpustakaan, internet, atau bahan 

bacaan lainnya yang sesuai permasalahan. 

4. Rancang bersama bentuk laporan hasil diskusi pemecahan masalah, 

dapat berupa tulisan sederhana atau dalam bentuk tayangan 

powerpoint atau sesuai kondisi sekolah. 

5. Pekerjaan diselesaikan selama 45 menit untuk diskusi pembuatan 

laporan dalam bentuk tulisan sederhana atau tayangan powerpoint.  

6. Presentasi laporan hasil diskusi pemecahan masalah dengan aturan 

sebagai berikut: 

a. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi 

b. Kelompok 3 presentasi, kelompok 4 menanggapi 

c. Kelompok 5 presentasi, kelompok 6 menanggapi. 

7. Kelompok lain dapat berpartisipasi memberikan tanggapan setelah 

kelompok yang ditunjuk menanggapi. 

 

 

LKPD 2 Data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 

 

Lembar Kerja  Peserta Didik 2 
 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 
Tahun Pelajaran : 2019/2020 
Kelas/Semester : XI/Genap 
Mata Pelajaran : Geografi 
Materi Pokok  : Data Indeks Pembangunan Manusia 
Tujuan                           : Menganalisis Kualitas Penduduk dan Indeks  
                                           Pembangunan Manusia 
Petunjuk: 

1. Diskusikanlah bersama kelompok masing-masing dan kerjakan aktivitas 
berikut dengan kerjasama yang baik serta rasa tanggung jawab yang 
tinggi! 
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2. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan sebelum menyelesaikan 
tugas 

 
Tugas: 

1. Baca artikel tentang Kualitas Penduduk Indonesia dan Indeks pada 

laman https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-

pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2018.html 

2. Isi  tabel Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin tahun 
2018 berikut. 

 
Tabel Indeks Pembangunan Manusia Provinsi menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2018. 

No Provinsi Laki-Laki Perempuan 
1 Aceh   

2 Sumatera Utara   

3 Sumatera Barat   

4 Riau   

5 Jambi   

6 Sumatera Selatan   

7 Bengkulu   

8 Lampung   

9 Kep. Bangka Belitung   

10 Kep. Riau   

11 DKI   

12 Jawa Barat   

13 Jawa Tengah   

14 DI Jogyakarta   

15 Jawa Timur   

16 Banten   

17 Bali   

18 Nusa Tenggara Barat   

19 Nusa Tenggara Timur   

20 Kalimantan Barat   

21 Kalimantan Tengah   

22 Kalimantan Selatan   

23 Kalimantan Timur   

24 Kalimantan Utara   

25 Sulawesi Utara   

26 Sulawesi Tengah   

27 Sulawesi Selatan    

28 Sulawesi Tenggara   

29 Gorontalo   

https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2018.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2018.html
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30 Sulawesi Barat   

31 Maluku   

32 Maluku Utara   

33 Papua Barat   

34 Papua   

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia   
 

3. Buatlah grafik, dimana sumbu X menunjukkan nama Provinsi sedangkan sumbu 

Y menunjukkan besaran indeks dengan rentang nilai 50, 60, 70, 80 

4. Tentukan provinsi yang memiliki IPM tertinggi: 
....................................................................................................................................................................... 

5. Analisislah faktor penyebabnya! 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

6. Bandingkan IPM Laki-Laki dengan Perempuan,  manakah yang rata-rata lebih 
tinggi? ....................................................................................................................................................... 

7. Analisislah faktor penybabnya! 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

14. Berilah solusi untuk meningkatkan IPM tersebut pada soal nomor 11 dan 13! 

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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LKPD 3 Bonus Demografi dan Dampaknya Terhadap 

Pembangunan 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Atas 

Tahun Pelajaran : 2019/2020 

Kelas/Semester : XI/Genap 

Mata Pelajaran : Geografi 

Materi Pokok  : Bonus Demografi dan Dampaknya terhadap  

                                           Pembangunan 

Tujuan  : Menganalisis bonus demografi dan dampaknya  

                                            terhadap pembangunan 

Petunjuk: 

 Bentuk kelompok terdiri dari 3 – 4 siswa 

 Bacalah tautan pada:  

https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-
indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik 

https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-
_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf 

https://news.detik.com/kolom/d-4301103/bonus-demografi-dan-pemerataan-
pendidikan 

https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-
demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 

 Presentasikan hasil jawabanmu. 

Pertanyaan 
1. Apakah  bonus demografi itu ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
2. Apa saja dampak positif bonus demografi 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik
https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/05440801/bonus-demografi-indonesia-berakhir-di-2036-jumlah-lansia-bakal-naik
https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf
https://news.detik.com/kolom/d-4301103/bonus-demografi-dan-pemerataan-pendidikan
https://news.detik.com/kolom/d-4301103/bonus-demografi-dan-pemerataan-pendidikan
https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all
https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all
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3. Apa saja dampak negatif Bonus Demografi 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
4. Bagaimana pengaruh Bonus Demografi di bidang pendidikan 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
5. Bagaimana pengaruh Bonus Demografi di bidang kesehatan 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
6. Bagaimana pengaruh Bonus Demografi di bidang ketenaga kerjaan 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
7. Sebagai generasi Emas Indonesia, apa yang harus kalian siapkan 

menghadapi bonus demografi 2035? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Presentasikan hasil diskusi kalian. 
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C. Bahan Bacaan 

Sumber Data, Pengolahan, dan Analisis Data Kependudukan 

A. SUMBER DATA KEPENDUDUKAN 

1. Sensus Penduduk (cacah jiwa), yaitu penghitungan jumlah penduduk oleh 

Pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Sensus 

penduduk dilaksanakan tiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sensus 

penduduk pada tahun 1930, 1961, 1970, 1980, 1990 dan 2000. Sensus 

penduduk ada dua macam yaitu:  

a. Sensus De Facto yaitu penghitungan/pencacahan terhadap setiap 

penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus dilaksanakan.  

b. Sensus De Yure yaitu penghitungan/pencacahan terhadap penduduk 

yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan 

sensus. Jadi penduduk yang hanya bertamu atau menumpang tidak 

ikut didata. 

Di Indonesia digunakan kriteria sensus de facto. 

2. Survey penduduk, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan 

pada waktu dan tempat tertentu. Survey yang dilakukan meliputi survey 

ekonomi nasional, survey angkatan kerja nasional dan survey penduduk 

antar sensus (SUPAS). 

3. Registrasi, yaitu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan 

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal 

dan perubahan pekerjaan secara rutin. Pencatatan ini terutama dilakukan 

di tingkat pemerintah terendah yaitu kelurahan. 
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Data kependudukan dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk, registrasi, 

dan survei penduduk. Hasil data tersebut kemudian dapat diolah dan 

dianalisa untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan di suatu 

wilayah atau negara.  

B. ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN 

 

Gejala kependudukan di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk, fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), migrasi 

(perpindahan), komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Gejala 

kependudukan tersebut dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan 

data kependudukan. 

1. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu 

wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. 

Macam-macam pertumbuhan penduduk: 

a. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang 

diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

Pa = L –M 

Keterangan : 

Pa  : Pertumbuhan penduduk alami 

L  : Kelahiran (natalitas) 

M  : Kematian (mortalitas) 

 

b. Pertumbuhan penduduk total 

Pt = (L – M) + (I - E) 

Keterangan : 

Pt  : Pertumbuhan penduduk total 
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L  : Jumlah kelahiran 

M  : Jumlah kematian 

I  : Banyaknya orang yang melakukan imigrasi 

E  : Banyaknya orang yang melakukan 

 

c. Pertumbuhan Penduduk Geometri 

Pt = P0 x (1 + r)n 

Keterangan : 

Pt  : Pertumbuhan penduduk pada akhir tahun 

P0  : Jumlah penduduk awal tahun 

r  : Angka pertumbuhan penduduk dalam persen 

n  : Lamanya waktu antara P0 dengan Pt 

 

d. Fertilitas (Angka Kelahiran/Natalitas) 

1) Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/ CBR) 

Angka kelahiran kasar yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kelahiran bayi yang hidup pada tahun tertentu setiap 1000 penduduk 

pertengahan tahun. Rumusnya adalah: 

CBR = B/P X k 

Keterangan : 

CBR : Angka kelahiran kasar 

B  : Jumlah kelahiran selama 1 tahun 

P  : Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

K  : konstanta, yaitu 1000 

 

2) Angka Kelahiran Khusus (Age Specific Birth Rate/ ASBR) 

Angka kelahiran khusus, yaitu angka yang menunjukan jumlah 

kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur 15-49 tahun. 

Angka biasanya dinyatakan dengan banyaknya jumlah kelahiran bayi 
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per 1000 penduduk wanita kelompok umur tertentu (antara 15-49 

tahun). 

ASBR = (∑▒B_i )/(∑▒P_fi ) x k 

Keterangan : 

ASBR : Angka Kelahiran Khusus 

Bi  : Jumlah kelahiran dalam kelompok umur selama 1 tahun 

Pfi  : Jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu 

k  : Konstanta, yaitu 1000 

 

3) Angka Kelahiran Khusus (Age Specific Birt Rate/ ASBR) 

Angka kelahiran khusus, yaitu angka yang menunjukan jumlah 

kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur 15-49 tahun. 

Angka biasanya dinyatakan dengan banyaknya jumlah kelahiran bayi 

per 1000 penduduk wanita kelompok umur tertentu (antara 15-49 

tahun). 

ASBR = (∑▒B_i )/(∑▒P_fi ) x k 

Keterangan : 

ASBR : Angka Kelahiran Khusus 

Bi  : Jumlah kelahiran dalam kelompok umur selama 1 tahun 

Pfi  : Jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu 

k  : Konstanta, yaitu 1000 
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e. Mortalitas (Angka Kematian)  

Angka kematian adalah angka yang menunjukan jumlah kematian 

penduduk dalam suatu daerah  atau Negara. 

1) Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) 

Angka kematian kasar yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian setiap 1000 penduduk dlam waktu satu tahun. Adapun 

rumusnya : 

CDR =  D/P X k 

Keterangan : 

CDR : Angka Kematian Kasar 

D  : Jumlah Kematian 

P  : Jumlah Penduduk 

k  : Konstanta, yaitu 1000 

 

2) Angka Kematian Khusus (Age Specific Death Rate/ASDR) 

Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian setiap 1000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam 

waktu satu tahun. Adapun rumusnya adalah: 

ASDR =  M_i/P_i  X k 

Keterangan : 

ASDR  : Angka Kematian Khusus 

Mi  : Jumlah kematian usia tertentu 

Pi  : Jumlah penduduk usia tertentu 

K  : konstanta, yaitu 1000 

 

 

 

 

 



 Unit Pembelajaran 

Pembangunan Berkelanjutan Manusia Indonesia 

 
 101 

3) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/ IMR) 

Angka kematian bayi yaitu angka yang menunjukan banyaknya 

kematian bayi (anak yang umurnya dibawah 1 tahun) setiap 1000 

kelahiran bayi hidup dalam satu tahun. IMR dapat dihitung dengan 

rumus berikut : 

IMR =  (Jumlah angka kematian bayi (0-1 tahun))/Jumlah kelahiran 

hidup 

Keterangan : 

IMR : Angka Kematian Bayi 

 

f. Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk menurut usia suatu wilayah berpengaruh  pada 

struktur penduduk, seperti: 

1) Struktur penduduk muda, adalah susunan penduduk suatu Negara 

yang sebagian besar terdiri atas penduduk usia muda. Hal ini karena 

tingkat kelahiran lebih tinggi dari kematian. 

2) Struktur penduduk dewasa, adalah struktur penduduk suatu Negara 

yang sebagian besar usia dewasa. Hal ini karena tingkat kelahiran dan 

kematian rendah. 

3) Struktur penduduk tua, adalah susunan penduduk yang sebagian 

besar penduduk usia tua. Hal ini karena tingkat kelahiran rendah dan 

kematian tinggi. 

 

g. Piramida Penduduk 

1) Piramida Penduduk Muda (Ekspansif) 

Menunjukan jumlah penduduk usia muda lebih besar dari pada usia 

dewasa maupun tua. Bentuk piramida melebar dibagian bawah dan 

meruncing dibagian atas (limas). Menunjukan tingginya tingkat 

kelahiran, seperti di Negara berkembang Indonesia, Pakistan, India, 

Bangladesh, Brazil dan Mexico. 
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Gambar 2. Piramida Penduduk Muda 

Sumber: (http://www.amazinginformation.xyz/) 

 

2) Piramida Penduduk Stasioner 

Menunjukan jumlah penduduk pada tiap kelompok umur (muda, 

dewasa, tua) relatif seimbang sehingga pertumbuhan penduduk kecil. 

Contoh seperti di Negara Eropa yang telah maju dengan tingkat 

kelahiran dan kematian rendah. 

 
 

Gambar 3. Piramida Penduduk Stasioner 
Sumber: (http://www.amazinginformation.xyz/) 

 
3) Piramida Penduduk Konstruktif 

Menunjukan jumlah penduduk usia tua lebih besar dari usia muda. 

Bentuknya mengecil di kelompok umur muda, melebar di kelompok 

umur dewasa, dan mengecil kembali di kelompok umur tua. 

Menunjukan adanya penurunan yang cepat terhadap tingkat kelahiran 

dan rendahnya tingkat kematian penduduk. Contoh seperti di Jepang 

dan Swedia. 

 

http://www.amazinginformation.xyz/
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Gambar 4. Piramida Penduduk Ekspansif 
Sumber: (http://www.amazinginformation.xyz/) 

 

h. Transisi Demografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Transisi Demografi 
Sumber: 

https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bz

KB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM: 

 
Transisi demografi adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat 

kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu 

negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi 

ekonomi yang terindustrialisasi. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh 

ahli geografi Amerika Serikat Warren Thompson yang mengamati perubahan 

http://www.amazinginformation.xyz/
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
https://www.google.com/search?q=transisi+demografi+di+indonesia&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3YzdirjiAhWCiHAKHeokBf0Q_AUIDigB&biw=1366&bih=576#imgdii=bzKB82qXtIQx0M:&imgrc=yshYpR58xKdJtM:
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tingkat kelahiran dan kematian masyarakat-masyarakat industri selama 200 

tahun. Sebagian besar negara maju telah melewati proses transisi demografi 

dan memiliki tingkat kelahiran yang rendah, sementara sebagian besar 

negara berkembang masih mengalami proses transisi ini. Finlandia adalah 

contoh yang telah menyelesaikan transisi demografinya, tingkat kelahiran 

dan kematiannya tinggi pada 1785- 1790 yang kemudian semua ini menjadi 

rendah pada 1970-1976. Finlandia menyelesaikan transisi demografinya 

dalam waktu lebih dari satu setengah malahan mendekati dua abad. 

Carlos Paton Blacker mengembangkan model transisi demografi miliknya 

yang dibagi kepada lima tahapan. Tahap pertama yaitu tahap stabil tinggi 

dimana angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, kedua yaitu tahap 

perkembangan awal dimana angka kelahiran masih tinggi namun angka 

kematian dengan cepat menurun, ketiga yaitu tahap perkembangan akhir 

dimana angka kelahiran mulai menurun dan angka kematian menurun secara 

lebih perlahan, keempat yaitu tahap stabil rendah dimana angka kelahiran 

dan angka kematian rendah, dan yang kelima yaitu tahap menurun dimana 

angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian. 

Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup drastis pada angka 

kelahiran dan kematian dalam kurun 40 tahunan terakhir. Menurut data yang 

dihimpun BPS dan Central Intelligence Agency angka kelahiran Indonesia 

pada tahun 2012 mencapai angka 2,6 dan pada tahun 2017 telah mencapai 

angka rata-rata 2,11 kelahiran per wanita. Angka ini menurun jauh dari 

tahun 1971 dimana pada saat itu tercatat angka kelahiran mencapai rata-rata 

5,61 kelahiran per wanita. Begitu juga dengan angka kematian Indonesia 

yang terwakilkan oleh angka kematian di bawah umur lima tahun.  

Pada tahun 2012 menurut data BPS angka kematian di bawah umur lima 

tahun tercatat pada angka 43 kematian per 1000 anak umur 0-4 tahun dalam 

satu tahun. Angka ini juga menurun jauh dari tahun 1971 yang mencapai 

angka 218 kematian. Bahkan, data dari Central Intelligence Agency pada 
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tahun 2017 mencatat bahwa angka kematian kasar Indonesia mencapai 

angka 6,5 kematian per 1000 penduduk dalam satu tahun. Kedua angka ini 

sebenarnya sudah cukup baik karena sudah berada di bawah rata-rata angka 

kelahiran dunia yaitu 2,52 kelahiran per wanita dalam satu tahun dan rata-

rata angka kematian dunia yaitu 7,73 kematian per 1000 penduduk dalam 

satu tahun. 

Berdasarkan tren yang menurun dan besar dari kedua angka tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Indonesia kini telah berada pada tahap ketiga dari model 

transisi demografi yaitu tahap perkembangan akhir dimana angka kelahiran 

dan angka kematian sama-sama menurun dengan lebih lambat dan 

mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cenderung mulai rendah. 

Bila bercermin dengan negara-negara yang telah lebih maju, yaitu negara-

negara yang telah berada pada tahap keempat dan kelima seperti Jerman, 

Jepang, Prancis, Inggris, atau negara-negara Skandinavia, angka kelahiran 

Indonesia masih berada di atasnya. Rata-rata angka kelahiran pada negara-

negara tersebut berada pada rentang 1,5-2 kelahiran per wanita dalam satu 

tahun. Sedangkan pada angka kematian, Indonesia lebih rendah dari negara-

negara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kelahiran 

Indonesialah yang masih menjadi poin pembeda. 

Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan dalam pengendalian angka 

kelahiran yaitu; perencanaan keluarga dan status wanita. Lalu apa saja yang 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk perencanaan keluarga dan bagaimana 

status wanita dalam pandangan masyarakat Indonesia? Pemerintah melalui 

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) telah 

melakukan usaha-usaha perencanaan keluarga dengan program-

programnya.  
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Seperti dua anak cukup dan program kependudukan, keluarga berencana, 

dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang berupaya untuk menurunkan laju 

pertumbuhan penduduk dan kelahiran yang tidak diinginkan. Namun pada 

kenyataannya masih banyak kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan 

dan pemahaman bahwa "banyak anak banyak rezeki" masih kerap kita 

jumpai. 

Selanjutnya tentang status wanita, suatu hal yang bahkan terkadang masih 

dianggap tabu untuk dibicarakan. Menurut publikasi "Pembangunan Manusia 

Berbasis Gender 2015" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

dan Perlindungan Anak, Indeks Pemberdayaan Gender negara kita tercatat 

pada angka 68,43. Angka ini di bawah Singapura (90,13), Brunei Darussalam 

(85,18), Malaysia (77,29), dan Thailand (72,19). Angka ini terbentuk dari 

komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan pada Indeks 

Ketimpangan Gender, Indonesia masih berada pada tiga urutan terendah 

dengan angka 0,500 dengan hanya membawahi Laos (0,534) dan Kamboja 

(0,505).  

Masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura (0,090) dan Malaysia 

(0,210). Angka-angka ini tercermin pada keseharian kita, dimana masih 

banyak stigma yang terasa menomorduakan wanita dibandingkan laki-laki. 

Seperti masih sering rasanya kita temui banyak wanita yang dipandang 

sebelah mata hanya karena mereka memilih untuk mengejar karirnya.  

Secara tidak langsung ini mengimplikasikan bahwa ada anggapan bahwa 

wanita tidak perlu menempuh pendidikan yang terlalu tinggi. Melihat 

kenyataan ini tentunya pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah. 

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

telah dilaksanakan program unggulan yaitu "Three Ends" yang salah satunya 

adalah Akhiri Kesenjangan Ekonomi yang mendorong wanita Indonesia 

untuk berwirausaha. 
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Sekarang tinggal soal bagaimana kita dapat memperbaiki perencanaan 

keluarga dan meningkatkan status wanita Indonesia. Kepanikan adalah hal 

terakhir yang kita butuhkan untuk mencapai kestabilan populasi Indonesia. 

Melihat fakta-fakta yang terjadi, memang tahap kelima atau bahkan tahap 

keempat transisi demografi terasa masih cukup jauh dan sulit untuk dicapai. 

Namun, dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya 

peran serta dan kesadaran dari kita sebagai masyarakat Indonesia, 

kestabilan populasi sangat mungkin untuk dicapai. 

 

Faktor Dinamika dan Proyeksi Kependudukan 

1. Dinamika Penduduk 

Dinamika penduduk ialah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan-

perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau 

perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk 

suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui 

melalui sensus, registrasi dan survey penduduk. 

a. Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Penduduk 

1) Angka Kelahiran (Natalitas), ialah angka yang menunjukkan bayi yang 

lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa 

dibagi menjadi 3 jenis, yakni :Angka kelahiran dikatakan tinggi ljika 

angka kelahiran berkisar > 30 per tahun.Angka kelahiran dikatakan 

sedang jika angka kelahiran berkisar  20 sampai dengan 30 per 

tahun.Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar  

kurang < 20 per tahun. 
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2) Angka Kematian (Mortalitas), yakni angka yang menunjukkan jumlah 

kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas ini dibagi 

menjadi 3 jenis, yakni : Mortalitas dikatakan tinggi jika angka 

kematian berkisar > 18 per tahun. Mortalitas dikatakan sedang jika 

angka kematian berkisar antara 14-18 per tahun. Mortalitas dikatakan 

rendah jika angka kematian berkisar antara 9-13 per tahun. 

3) Perpindahan Penduduk (Migrasi), yakni suatu perpindahan penduduk 

dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa 

macam, yakni :  

a) Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke 

negara lain. 

b) Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah 

negara tertentu. 

c) Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

d) Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau 

dalam suatu negara. 

e) Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal 

sesudah beberapa lama berada di negara orang lain. 

 

b. Dampak Dinamika Penduduk 

1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

2) Peningkatan pengangguran 

3) Meningkatnya kemiskinan 

4) Penurunan tingkat kesehatan 

5) Menurunnya tingkat pendidikan 

6) Penurunan kesejahteraan 

7) Peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal 
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2. Proyeksi Penduduk 

Dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang, diperlukan 

informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, 

persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi 

yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan 

disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini sudah tersedia dari 

hasil sensus dan survei-survei, Sedangkan untuk masa yang akan datang, 

informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah 

penduduk dan komposisinya di masa mendatang berdasarkan asumsi arah 

perkembangan fertilitas, mortalitas dan migrasi. Data penduduk Indonesia 

yang dapat dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi adalah berasal 

dari sensus penduduk (SP) yang diselenggarakn pada tahun yang berakhir 

“0” dan survei antar sensus (SUPAS) pada tahun yang berakhir “S”. Hasil 

proyeksi  penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan 

beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan 

fasilitas kesempatan kerja. 

Rumus proyeksi penduduk :  

Pn = Po ( 1 + r )n 

Keterangan :  

Pn = jumlah penduduk pada tahun n (ditanyakan) 

Po = jumlah penduduk pada tahun 0 / tahun dasar (diketahui) 

n   = jumlah tahun antara 0 hingga n 

r    = tingkat pertumbuhan penduduk pertahun ( dalam % ) 
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Contoh soal : 

Misalkan pada tahun 2000 jumlah penduduk indonesia tercatat 205 juta jiwa. 

Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun adalah 1,5 %. Berapakah proyeksi 

penduduk indonesia pada tahun 2005? 

 

Jawab : 

            Pn = Po ( 1 + r )n 

                 = 205 juta ( 1 + 1,5% )5 

                 = 205 juta ( 1 + 0,015 )5 

                 = 205 juta ( 1,015 )5 

                 = 205 juta ( 1,0773 ) 

                 = 220 juta 

 

Jadi poyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2005,dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk 1,5% pertahun, adalah 220 juta. 

 

Permasalahan yang Diakibatkan Dinamika Kependudukan 

Setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah 

kependudukan yang dihadapi suatu negara berbeda dengan negara yang 

dihadapi negara lain. Secara umum, permasalahan penduduk di Indonesia 

terdiri dari masalah kuantitas penduduk dan masalah kualitas penduduk.  

1. Masalah Kuantitas, yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan 

pertumbuhannya. 

a. Jumlah Penduduk Indonesia Yang Besar.  

Dampak jumlah penduduk yang besar yaitu kurangnya kecukupan 

bahan pangan, perumahan, fasilitas kesehatan, terjadi pengangguran 

yang tinggi, dan fasilitas lainnya. 
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b. Pertumbuhan penduduk yang cepat. 

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, 

walaupun ada kecenderungann menurun. Laju pertumbuhan 

penduduk pada 1971 – 1980 sebesar 2,32% per tahun, tahun 1980 – 

1990 sebesar 1,98% per tahun, dan 1990 – 2000 sebesar 1,6% per 

tahun. 

Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, 

pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). KB 

dirancang oleh pemerintah untuk agar keluarga sebagai unit terkecil 

kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil 

Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan 

yang seimbang. 

c. Tingkat Kemakmuran rendah 

Meskipun tidak termasuk negara miskin, jumlah penduduk Indonesia 

yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup besar, yakni 37,5 juta 

penduduk. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber 

daya manusia. 

d. Persebaran Penduduk Tidak Merata 

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran 

antar pulau, provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan dan 

perdesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya +- 7% dari 

seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni oleh kurang lebih 60% 

penduduk Indonesia. Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau 

Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa 

tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa, dan tahun 

1998 menjadi 938 jiwa per kilometer persegi. 
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2. Masalah Kualitas 

a. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah, faktor penyebabnya 

adalah: 

1) Banyaknya lingkungan yang kurang sehat. 

2) Penyakit menular sering berjangkit. 

3) Gejala kekurangan gizi sering dialami penduduk, yaitu: 

kekurangan vitamin A, kekurangan protein, dan zat besi 

 

b. Tingkat pendidikan yang rendah, faktor penyebab tingkat pendidikan 

yang rendah antara lain: 

1) Pendapatan perkapita penduduk rendah, sehingga orang 

tua/penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah 

sebelum tamat 

2) Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana 

pendidikan. 

3) Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya 

pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan 

anaknya. 

 

 

Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 

1. Mobilitas Penduduk 

Mobilitas penduduk merupakan gerakan atau arrus perpindahan penduduk 

dari duatu tempat ke tempat lainnya, yang dipengaruhi oleh: 

a. Faktor Pendorong, merupakan faktor dari daerah asal. Beberapa faktor 

pendorong mobilitas antara lain: 

1) Turunnya sumber daya alam di daerah asal mereka 

2) Hilangnya mata pencaharian 
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3) Diskriminasi yang bersifat penekanan atau penyisihan 

4) Memudarnya rasa ketertarikan oleh karena kesamaan kepercayaan 

5) kebiasaan, atau kebersamaan perilaku, baik antar anggota keluarga 

maupun masyarakat sekitar 

6) Menjauhkan diri dari masyarakat karena tidak ada lagi kesempatan 

untuk pengembangan diri, pekerjaan atau perkawinan 

7) Menjauhkan diri dari masyarakat karena bencana alam seperti banjir, 

kebakaran, kekeingan , gempa bumi, atau epidemik penyakit 

b. Faktor penarik, merupakan faktor yang ada di daerah tujuan. Beberapa 

faktor penarik, yaitu: 

1) Kesempatan yang lebih untuk bekerja sesuai dengan latat belakang 

profesinya dibandingkan di daerah asal 

2) kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 

3) kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan atau pelatihan 

sesuai dengan spesialis yang dihendaki 

4) keadaan lingkungan yang menyenangkan seperti suasana perumahan, 

sekolah, dan fasilitas umum lainnya 

5) ketergantungan, seperti dari seseorang istri terhadap suaminya yang 

ditinggal di tempat yang dituju 

c. Faktor kendala, yaitu faktor yang terletak diantara daerah asal dan 

daerah tujuan. Misalnya jarak, jenis alat transportrasi, dan biaya 

transportasi. jarak yang terlalu jauh dan mudahnya transportrasi dapat 

mendorong mobilitas penduduk. 

 

Macam-macam Mobilitas  

Mobilitas penduduk penduduk dapat dibedakan menjadi 2 macam , yaitu 

mobilitas permanen (tetap) dan mobilitas non permanen (tidak tetap). 

a. Mobilitas Permanen ( Tetap/Migrasi) 

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke 

wilayah lain denagn maksud untuk menetap di daerah tujuan. secara 



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

 114 

garis besar migrasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Migrasi Internasional 

dan Migrasi internal atau transmigrasi  

b. Mobilitas Nonpermanen atau Mobilitas Sirkuler ( Tidak Tetap) 

Mobilitas penduduk nonpermanen atau mobilitas sirkuler adalah gerak 

penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dengan tidak ada niat 

untuk menetap di daerah tujuan, dibedakan menjadi dua yaitu komutasi 

dan sirkulasi. Komutasi merupakan mobilitas penduduk secara ulang alik 

(pergi pulang) tanpa menginapdi tempat yang dituju. Orang yang 

melakukan komutasi disebut komuter atau penglaju. Sirkulasi adalah 

mobilitas penduduk non permanen, tetapi sempat menginap di tempat 

tujuan. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. 

 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam  usia kerja. menurut 

UU No.13 tahun 2003 Bab 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakuakan pekerjaan guna menghasilkan barang 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuahan 

masyarakat.  

Klasifikasi Tenaga Kerja 

a. Tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang mempunyai 

keahlian pada bidang tertentu. keahlian tersebut diperoleh dari bidang 

pendidikan. contoh tenaga kerja terdidik guru, dosen, dokter, akuntan, 

pengacara dll. 

b. Tenaga Kerja Terlatih, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian 

pada biadang tertentu  dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman 

dan latihan. Contoh  tenaga kerja terlatih adalah montir, penjahit, sopir 

dll. 
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c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih, merupakan tenaga kerja 

yang hanya mengandalkan tenaganya saja, tidak memerlukan pendidikan 

dan latihan terlebih dahulu. contohnya seperti buruh kasar, kuli, 

pembantu rumah tangga, dll. 

 

Masalah Tenaga Kerja   

Setiap negara mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang berbeda-

beda, termasuk Indonesia. Di negara Indonesia mempunyai permasalahan-

permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks. Berikut masalah-masalah 

yang sering muncul dari ketenagakerjaan Indonesia: 

a. Kualitas tenaga kerja yang rendah 

Masalah kualitas tenaga kerja yang rendah muncul akibat dari tingkat 

pendidikan yang rendah, baik itu pendidikan formal dan pendidikan non 

formal.tingkat pendidikan yang rendah biasanya yerjadi akibat 

kemampuan ekonomi masyarakat indonesia yang belum mampu 

menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya saat memasuki usia 

angkatan kerja timbul masalah kualitas tenaga kerja yang rendah. 

b. Kesempatan Kerja yang rendah 

Jumlah kesempatan kerja yang rendah timbul akibat dari produktifitas 

masyarakat yang rendah sehinnga jumlah lapangan kerja tidak sebanding 

dengan jumlah angkatan kerja. Jika hal tersebut terjadi  maka akan 

menimbulkan masalah pengangguran. 

c. Persebaran Tenaga Kerja Yang Tidak Merata 

Pembangunan ekonomi yang tidak merata merupakan salah satu 

penyebab dari persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sehingga 

tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan daerah lain tidak seimbang.  
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d. Masalah Pengangguran 

Pengangguran merupakan masalah paling besar dalam ketenagakerjaan  

Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk di 

Indonesia yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup. 

 

Kualitas Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia 

 

1. Kualitas Penduduk 

Kualitas penduduk suatu negara bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu: 

a. Kualitas Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 

Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi 

penduduk buta huruf dan melek huruf. Penduduk melek huruf dapat 

dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti: 

1) kelompok tidak bersekolah 

2) kelompok tidak tamat sekolah 

3) kelompok tamat sekolah 

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

pendidikan. 

2) Pendapatan penduduk yang rendah sehingga tidak memiliki biaya 

untuk melanjutkan pendidikan. 

3) Tidak meratanya ketersediaan sarana pendidikan. 

b. Kualitas Penduduk menurut Tingkat Kesehatan 

Tingkat kesehatan penduduk suatu negara dapat dinilai dari: 

1) angka kematian kasar 

2) angka kematian bayi 

3) usia harapan hidup 
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Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan penduduk 

Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesehatan 

penduduk antara lain dipengaruhi oleh: 

1) kualitas makanan 

2) kualitas lingkungan 

3) pola hidup 

4) fasilitas kesehatan 

5) ketersediaan tenaga medis 

 

c. Kualitas Penduduk menurut Pendapatan 

Taraf hidup suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per 

kapita. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besarnya pendapatan 

ekonomi nasional dalam satu tahun yang biasa disebut GNP (Gross 

National Product atau Produk Domestik Bruto) dan perkembangan 

jumlah penduduk. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia 

masih tergolong rendah karena sebagian besar penduduknya 

bermatapencarian sebagai petani. Contoh mata pencarian penduduk 

Indonesia lainnya adalah pedagang, buruh industri, pegawai negeri, 

perwira TNI, dan polisi. 

2. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks 

(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM 

digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara 

maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk 

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas 

hidup. 
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Tabel 3. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia di Negara Maju, Negara 

Berkembang, Negara Tidak Berkembang, dan Dunia 

Kelompok 
Klasifikasi 

(2007) 

IPM 

min maks 
rata-rata 

(2007) 

rata-

rata 

(2005) 

Pembangunan 

manusia sangat 

tinggi 

Negara maju 0.900 1.000 0.955 ▲ 

0.897 

Pembangunan 

manusia tinggi 
Negara 

berkembang 

0.800 
0.899 0.833 ▲ 

Pembangunan 

manusia 

menengah 

0.500 0.799 0.686 ▼ 0.698 

Pembangunan 

manusia 

rendah 

Negara tidak 

berkembang 
0.000 0.499 0.423 ▼ 0.436 

Dunia - 0.000 
1.000 0.753 ▲ 0.743 

Keterangan: 

  ▲ = Naik 

  ▼ = Turun 

 

Bonus Demografi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan 

1. Bonus Demografi 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan 

bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 

305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang 

sebesar 237,6 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2035 

tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara kelima dengan jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. Meski begitu, peningkatan jumlah penduduk 

Indonesia tersebut dibarengi dengan meningkatnya penduduk berusia 

produktif (usia 15 tahun sampai 65 tahun), sehingga tahun 2020 hingga 2030 

Negara Indonesia akan dihadiahi Bonus Demografi.  
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Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika suatu negara memiliki jumlah 

penduduk usia Produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 

dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi dapat dilihat dengan 

parameter Dependency Ratio (angka beban ketergantungan) yang cukup 

rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010 menunjukkan 

Dependency ratio Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 

dependency ratio memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Angka dependency 

ratio ini akan semakin kecil lagi pada tahun 2020 hingga 2030, yang akan 

menciptakan bonus demografi untuk Indonesia. 

Dependency Ratio Indonesia sejak tahun 1990 hingga tahun 2015 

menunjukkan kecenderungan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 

dependency ratio yang kecil berarti beban ketergantungan penduduk usia 

tidak produktif kepada penduduk produktif semakin rendah. Data Badan 

Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010 menunjukkan dependency ratio 

Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 dependency ratio 

memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Kecenderungan ini akan berlanjut 

hingga tahun 2030, dan menciptakan bonus demografi bagi indonesia. 

Sementara itu diperkirakan setelah tahun 2030 kecenderungan dependency 

ratio akan naik kembali karena jumlah lansia meningkat.  

Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030 harus 

benar-benar di manfaatkan oleh pemerintah. Kesiapan pemerintah dalam 

menghadapi bonus demografi tentu akan mendatangkan keuntungan yang 

besar. Dengan Bonus demografi berarti Indonesia akan mendapati kondisi 

dimana jumlah angkatan kerja yang melimpah-ruah. Angkatan kerja dengan 

jumlah yang besar tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu akan 

mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kuncinya terletak 

pada peningkatan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing pada pasar 

tenaga kerja global. 
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Saat ini Indonesia memiliki 67 juta anak muda berumur 10-24 tahun. Mereka 

inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan Indonesia 

pada fase bonus Demografi tahun 2020-2030. Jumlah anak muda yang 

melimpah ini juga menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju 

yang kekurangan anak muda. Sehingga bisa menjadi keuntungan yang besar 

jika Indonesia mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global 

(Kompas 29 November 2014, hlm 13). 

Jumlah anak muda yang besar telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

negara yang akan mendapatkan keuntungan demografi selain India dan 

Tiongkok. Jumlah anak muda di dunia diperkirakan mencapai 1,8 miliar. Dan 

dari angka tersebut Indonesia menempati posisi ketiga setelah India yang 

memiliki jumlah anak muda 356 juta, dan Tiongkok yang memiliki jumlah 

anak muda 269 juta. Jumlah anak muda ini akan sangat menguntungkan jika 

strategi pembangunan yang memanfaatkan bonus demografi bisa dijalankan 

dengan benar. Dengan investasi yang tepat dari pemerintah, maka jutaan 

anak muda akan benar-benar menjadikan berkah demografi. Selain itu 

juataan anak muda ini jika mampu dikelola dengan baik tentu akan bisa 

mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik. 

2. Dampak Bonus Demografi terhadap Pembangunan. 

Bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan 

pembangunan, antara lain: 

a. meningkatnya jumlah tenaga kerja 

b. menurunnya angka kemiskinan 

c. meningkatkan pendapatan perkapita 

d. meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

e. meningkatnya indeks pembangunan manusia 

f. meningkatnya tabungan pada skala rumah tangga 
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Banyaknya kualitas  sumber daya manusia yang tinggi disuatu negara akan 

sangat mempengaruhi perkembangan dari negara tersebut. Indonesia 

merupakan negara dengan SDM yang berkesempatan untuk menjadi negara 

maju. Contohnya di negara Jepang yang mengalami bonus demografi pada 

tahun 1950 membuat Jepang melesat menjadi negara dengan kekuatan 

ekomoni tertinggi ke-3 di dunia pada dekade 70-an, setelah Amerika Serikat 

dan Uni Soviet. Indonesia juga sampai saat ini memiliki modal SDM yang 

sama dengan Jepang pada tahun 1950. Bahkan SDM di Indonesia bisa 

diprediksi akan meningkat pesat hingga pada tahun 2035. Namun, yang 

menjadi masalah adalah banyaknya SDM tidak di imbangi dengan kualitas 

yang memadai. 

 

Maka dari itu, Bonus Demografi dapat menjadi suatu berkah dan peluang 

untuk mendatangkan keuntungan yang besar bagi kemajuan bangsa 

Indonesia. Dengan persiapan yang baik serta investasi yang tepat, bonus 

demografi bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan 

sejahtera dengan cara mengoptimalkan sumber daya manusia terutama yang 

berusia produktif.  

 

Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak 

dipersiapkan kedatangannya. Bonus Demografi tidak serta merta datang 

dengan sendirinya. Tetapi, untuk mewujudkan potensi nasional, perlu 

dipersiapkan dan selanjutnya dimanfaatkan dalam  peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
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PENGEMBANGAN PENILAIAN 

A. Pembahasan Soal-soal 

Topik Dinamika Kependudukan merupakan topik yang muncul pada soal UN 

tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan hasil 

analisis PAMER UN, topik ini kurang berhasil dijawab oleh peserta didik di 

lingkup Nasional. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Dinamika 

Kependudukan. 

 

Soal UN Tahun 2016 

1. Banyaknya pemuda desa pergi ke kota mencari pekerjaan menyebabkan 

semakin sulitnya memperoleh tenaga kerja untuk mengelola lahan 

pertanian. Pola pergerakan penduduk dalam kasus tersebut adalah…. 

A. Migrasi  

B. Emigrasi 

C. Urbanisasi 

D. Remigrasi 

E. Transmigrasi 

Kunci jawaban: C 

Pembahasan:  

Urbanisasi tidak hanya diartikan proses perpindahan penduduk desa ke kota 

saja. Tetapi juga memiliki beberapa arti seperti di bawah ini. 

a. suatu proses pembengkakan kota yang diakibatkan adanya peningkatan 

jumlah penduduk yang cepat, contoh Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. 

b. proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah atau negara yang 

disebabkan oleh perkembangan sosisal, ekonomi, dan perkembangan 

IPTEK. Misalnya Cilegon dan Cikarang. 
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c. suatu proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi suasana 

perkotaan. 

 

Soal UN Tahun 2017 

1. Dampak piramida penduduk seperti gambar di masa mendatang adalah.... 

 

 

 

 

A. Persaingan dalam mencari kerja 

B. Pelayanan kesehatan meningkat 

C. Kuantitas penduduk menurun 

D. Pendapatan masyarakat meningkat 

E. Harapan hidup meningkat 

Kunci Jawaban: A 

Pembahasan: 

Piramida penduduk muda berdampak positif dan negatif. Dampak 

positifnya, jika lebih dominan penduduk muda maka masalah kurangnya 

tenaga kerja dapat diatasi, negara tersebut memiliki penduduk usia 

produktif yang lebih banyak. Dampak negatifnya, dalam jangka panjang 

jika penduduk usia 65 tahun ke atas meninggal, akan terjadi pengurangan 

jumlah penduduk, juga banyaknya penduduk usia muda menyebabkan 

terjadinya persaingan dalam mencari kerja, sehingga harus diimbangi 

dengan lapangan kerja agar tingkat pengangguran tidak bertambah. 
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2. Pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia tergolong rendah 

bahkan ada di antara penduduk Indonesia yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal 

tersebut adalah .... 

A. Mengusahakan jaminan sosial tenaga kerja 

B. Meningkatkan wawasan penduduk 

C. Menerapkan sistem upah di setiap daerah 

D. Memperluas lapangan kerja baru 

E. Memberikan pelayanan kesehatan gratis.  

Kunci Jawaban: D 

Pembahasan: 

Cara Pemerintah Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: 

a. Menggerakan sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  

b. Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah 

pengangguran 

c. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok  

d. Menyediakan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan 

e. Memberikan pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga miskin secara 

gratis 

f. Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK)  

g. Memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat tidak mampu,  

h. Memberikan dana alokasi umum (DAU) agar pemerintah daerah dapat 

membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara umum. 

i. Melakukan reformasi tanah untuk rakyat dengan menggalakkan program 

transmigrasi 
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Soal UN Tahun 2018 

1. Cara mengatasi masalah natalitas penduduk Indonesia seperti dalam 

gambar adalah …. 

 

 

 

 

 

 

A. Menyiapkan layanan kesehatan memadai 

B. Mengembangkan sumber daya manusia 

C. Menjalankan program transmigrasi 

D. Memperbanyak lapangan kerja 

E. Menggalakkan program keluarga berencana 

Kunci Jawaban: E 

Pembahasan: 

Program utama pemerintah untuk mengatasi angka kelahiran (natalitas) 

yang tinggi adalah menggalakkan program keluarga berencana, yaitu 

gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan 

membatasi kelahiran sehingga angka kelahiran bayi menurun. 

 

2. Salah satu pemasalahan kependudukan di Indonesia adalah kualitas 

kesehatan masyarakat rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat dilakukan dengan …. 

A. Menekan laju pertumbuhan penduduk di kota-kota padat penduduk 

B. Memberi tunjangan tinggi kepada petugas pelayanan kesehatan 

C. Mengadakan perbaikan gizi masyarakat yang kurang mampu 

D. Menyekolahkan para dokter-dokter muda ke luar negeri 

E. Melaksanakan program keluarga berencana di seluruh Indonesia 
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Kunci Jawaban: C  

Pembahasan:  

Upaya pemerintah mengatasi kualitas kesehatan masyarakat yang rendah, 

yaitu: 

a. Membangun fasilitas kesehatan seperti PUSKESMAS dan Rumah Sakit 

Umum 

b. Pelayanan kesehatan gratis dengan JAMKESMAS maupun JAMKESDA. 

c. Meningkatkan gizi masyarakat 

d. Pelaksanaan imunisasi bagi bayi secara gratis 

e. Pengadaan obat generik yang harganya terjangkau 

f. Penambahan jumlah tenaga medis 

g. Melakukan penyuluhan tentang arti pentingnya kebersihan dan pola 

hidup sehat 

3. Pembangunan di Indonesia terhambat disebabkan tingkat pendidikan 

masyarakat rendah. Upaya pemerintah yang paling tepat dalam 

mengatasi masalah tersebut adalah ….  

A. pencanangan wajib belajar 12 tahun 

B. mendirikan kursus keterampilan 

C. melaksanakan program keluarga berencana 

D. mencanangkan gerakan orang tua asuh 

E. memberikan beasiswa ke luar negeri 

 

Kunci Jawaban: A 

Pembahasan: 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang 

pendidikan adalah: 

a. Menggalakkan program wajib belajar 12 tahun 

b. Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan badan 

usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kurang mampu. 
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c. Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, terutama siswa tidak 

mampu 

d. Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau nonformal (kursus 

keterampilan) 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar 

mengajar hingga ke pelosok daerah. 

Sedangkan upaya yang paling tepat untuk meningkatkan pendidikan 

masyarakat adalah memalui program wajib belajar 12 tahun.  

B. Pengembangan Soal HOTS 

Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator 

pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar 

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar 

Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan 

indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal 

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

disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang 

tergolong HOTS. 
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Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 4. Kisi-Kisi Soal 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 
Menganalisis 
dinamika 
kependudukan 
di Indonesia 
untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Dinamika 
kependud
ukan 

Kualitas 
penduduk 

Disajikan 
ilustrasi 
pembangun
an jalan tol 
secara 
besar-
besaran, 
peserta 
didik dapat 
menganalis 
permasalah
an baru 
akibat 
pembangun
an  jalan tol 

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 : Saiful Abubakar 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Menganalisis 
dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

1 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Pada saat kondisi jalan raya setiap hari penuh dengan kendaraan 

menimbulkan kemacetan, maka pemerintah memutuskan 

membangun jalan tol. Masalah baru yang berkaitan dengan 

kesejahteraan rakyat justru muncul setelah jalan tol sudah 

beroperasi yaitu ... . 

A. Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi prasarana jalan. 

B. Pemilik lahan dan buruh tani kehilangan lapangan pekerjaan. 

C. Produksi beras mengalami penurunan karena luas lahan 

berkurang secara besar-besaran. 

D. Warung makan/restoran di jalan arteri banyak yang gulung 

tikar karena pembeli yang semakin minim. 

E. Munculnya usahawan baru warung makan/restoran di rest 

area atau di ujung pintu jalan tol. 

LINGKUP MATERI 

Dinamika 

kependudukan 
 

MATERI 

Kualitas penduduk 

 

Kunci 
Jawaban 

D 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan ilustrasi 
pembangunan jalan 
tol, peserta didik 
dapat menganalis 
permasalahan baru 
berkaitan dengan 
kesejahteraan 
rakyat akibat  
pembangunan  jalan 
tol 
 
 
 
 

 

 

√   

PAKET - … 
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1. Mata Pelajaran Geografi 

Jenis Sekolah  : SMA 

Kelas   : XI 

Mata Pelajaran  : Geografi 

 

Tabel 5. Kisi-Kisi Soal Uraian 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Lingkup 
Materi 

Materi 
Indikator 

Soal 
Nomor 

Soal 
Level 

Bentuk 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 3.5 
Menganalisis 
dinamika 
kependudukan 
di Indonesia 
untuk 
perencanaan 
pembangunan 

Dinamika 
kependud
ukan 

Bonus 
demograf. 

Disajikan 
data bonus 
demografi 
penduduk 
tahun 2010-
2030, 
peserta 
didik dapat 
menganalis 
is perubah 
an kependu 
dukan. 

1 L3 Uraian 
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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 : Saiful Abubakar 

KOMPETENSI 
DASAR  

Buku Sumber :  
Pengetahuan/ 
Pemahaman 

Aplikasi Penalaran 

3.5 Menganalisis 
dinamika 
kependudukan di 
Indonesia untuk 
perencanaan 
pembangunan 

 

Nomor 
Soal 

2 

 

RUMUSAN BUTIR SOAL 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 

28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa, 

sehingga tahun 2020 hingga 2030 Negara Indonesia akan 

dihadiahi Bonus Demografi. 

Bagaimanakah analisis kalian terhadap situasi tersebut berkaitan 

dengan bonus demografi 

LINGKUP MATERI 

Dinamika 

kependudukan 
 

MATERI 

Bonus demografi 

 

INDIKATOR SOAL 

Disajikan data 
bonus demografi 
penduduk tahun 
2010-2030, 
peserta didik 
dapat menganalis 
is perubahan 
kependudukan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

√   

PAKET - … 
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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 3.5 menganalisis dinamika kependudukan di 

Indonesia untuk perencanaan pembangunan diuraikan menjadi beberapa 

aktivitas pembelajaran. Pada unit pembelajaran Dinamika Kependudukan  

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. 

Tabel 6.  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 menyeluruh 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 

 

Tabel 7.  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 Kependudukan. 

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 

mengadaptasi langkah-langkah pembelajaran yang disajikan di unit 

pembelajaran untuk mengembangkan pada topik-topik lainnya.  
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Selama mengimplementasikan unit-unit ini, Saudara perlu merefleksi dan 

mengevaluasi keefektifan, keberhasilan, serta permasalahannya. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan 

bersama guru lainnya agar dapat segera ditemukan alternatif pemecahannya 

sehingga menjadi pengalaman mengajar terbaik. Oleh karena itu, tuliskan 

pengalaman belajar terbaik Saudara  dalam bentuk karya tulis best practice 

atau lainnya.  Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal, 

sekaligus dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan 

keprofesian.  

Akhirnya, kami mengaharapkan saran, masukan, atau usulan konstruktuif 

demi penyempurnaan paket unit pembelajaran ini.   
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LAMPIRAN 

PERMENDIKBUD NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI DASAR GEOGRAFI SMA/MA 

KELAS X 

 
KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

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

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

 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami pengetahuan dasar 

geografi dan terapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

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

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

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

3.3 Memahami langkah-langkah 
penelitian ilmu geografi dengan 
menggunakan peta 

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

3.4 Menganalisis dinamika planet 
Bumi sebagai ruang kehidupan 

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

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

3.6 Menganalisis dinamika atmosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

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

3.7 Menganalisis dinamika hidrosfer 
dan dampaknya terhadap 
kehidupan 

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

 
 
KELAS XI 
 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

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

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

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami kondisi wilayah dan 

posisi strategis Indonesia 
sebagai poros maritim dunia 

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

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

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

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

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

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

3.5 Menganalisis dinamika 
kependudukan di Indonesia 
untuk perencanaan 
pembangunan 

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

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

4.6 Membuat peta persebaran 
budaya daerah sebagai bagian 
dari budaya nasional 

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

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

 

 

 

KELAS XII  

 

KOMPETENSI INTI 
(PENGETAHUAN) 

KOMPETENSI INTI 
(KETERAMPILAN) 

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

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

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami konsep wilayah dan 

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

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

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

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

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

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

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

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